
   
    

In Kanlux BLINGO panels, the LED modules are located on the rear
panel wall and light directly downwards. These are backlit panels
equipped with lenses that extend the angle of light emission,
ensuring the uniformity of illumination. Elimination of the light-
conducting plate greatly reduces the possibility of the luminaire
yellowing and allows for better light parameters. We also provide a
whole range of accessories for Kanlux BLINGO panels.

GENERAL DATA:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem
termoizolacyjnym: tak
Zasilacz w komplecie : tak
Długość [mm]: 595
Szerokość [mm]: 595
Wysokość [mm]: 35
Zintegrowane źródło światła LED: tak

TECHNICAL DATA:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 38
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody : LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 4940
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli
(360°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na
zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kąt świecenia [°]: 120
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 100
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Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stal
Materiał panelu/ramki: stal
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 0,75-1,0
Czas nagrzewania lampy [s] : ≤1
Czas zapłonu lampy [s] : ≤0,5
Stopień IP: 20

ADDITIONAL INFORMATION:

5 years Warranty under the terms of the warranty statement,
available on our website
BLINGO 62x62 is intended for an alternative size of ceiling
systems (625mmx625mm)

ACCESSORIES
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ACCESSORIES

28515 BLINGO DALI SET 38W Set containing
accessories and a
power supply unit
enabling
communication in
line with DALI
protocol (28515)
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