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Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře. CS

Energeticky úsporné svítidlo Kanlux DABA N umožňuje snížit
náklady na energii díky použití snímačů pohybu a soumraku. To
způsobí, že svítí, pouze když je to nutné. Kromě toho jeho
parametry (IP66, IK10) znamenají, že může být namontován
prakticky kdekoli! Funkce STAND BY DIMMING znamená, že po
naprogramovaném čase bez pohybu přejde plafon do
pohotovostního režimu a snižuje světelný tok o 20%.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Výška [mm]: 87
Průměr [mm]: 300
Regulace citlivosti: ano
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 16
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 1300
Barva světla: bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Životnost [h]: 40000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: 120
Světelná účinnost [lm/W]: 81
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: -15÷35
Materiál korpusu: plast
Typ čidla: mikrovlnný
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s
energetickými třídami: A++,A+,A
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-10
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Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800
Detekční úhel čidla [°]: H360
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo
detekuje pohyb [lx]: 5/15/50/2000
Stupeň IK: 10
Stupeň krytí IP: 66
Dosah čidla [m]: max 8


