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Kanlux SONOR GU10 je přisazené svítidlo s přídavným LED
páskem. Díky dvěma nezávislým zdrojům světla může toto
svítidlo svítit třemi různými způsoby. Svítí pouze LED pásek
(efekt osvětleného stropu, ideální řešení jako večerní světlo),
svítí pouze žárovka ve svítidle (díky stínítku z plastu vypadá
svítidlo jako integrované), třetí možností je současné osvětlení
obou zdrojů světla a plné využití možností svítidla. Pro dosažení
co nejlepšího účinku se doporučuje používat žárovky s barevnou
teplotou 3 000 K. Pro provoz svítidel Kanlux SONOR
doporučujeme použít přepínač s řazením č.5 (dvojitý), aby bylo
možné využít všech možností svícení těchto svítidel.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním
materiálem: ano
Zdroj světla v balení: ne
Výška [mm]: 120
Průměr [mm]: 100
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: max 10
Jmenovitý výkon (LED) [W]: 4
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: PAR16
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 100
Barva světla: teplá bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Patice: GU10
Životnost [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: 5÷25
Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými
třídami: A++,A+,A
Materiál korpusu: hliníková slitina
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Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5-2,5
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s
energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20


