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Kanlux TP SLIM TW este un corp de iluminat etans mic, care
poate fi montat aplicat sau suspendat. Comoditatea montării
este asigurată de clemele reglabile și cuplajele rapide care sunt
fixate pe corpul de iluminat. Datorită clasei de etanșeitate IP65
și rezistenței la impact IK 08, putem folosi corpul de iluminat în
locuri precum camere industriale, depozite, parcări și garaje. În
plus, corpurile Kanlux TP SLIM TW au, de asemenea,
funcționalitate suplimentară, cu posibilitatea de conectare în
linie. În versiunea de 40W vom conecta până la 12 corpuri de
iluminat, iar în versiunea de 50W până la 10 corpuri de iluminat.
 

DATE  GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare
pe tavan
Loc de aplicare: în interior și exterior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de
iluminat: da
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Sursă de lumină înlocuibilă: nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos
Lungime [mm]: 1235
Lățime [mm]: 35
Înălțime [mm]: 55
Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE  TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 40
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 4400
Culoarea luminii: alb
Temperatură de culoare [K]: 4000
Uniformitate de culoare [SDCM]: ≤6
Indice de redare a culorilor Ra: ≥80
Durabilitate [h]: 25000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000
Unghi de iluminare [°]: X145/Y110
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 110
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Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate
fi expus [°C]: -20÷40
Materialul carcasei: material din plastic
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate
[mm²]: 1,5-2,5
Corpul de iluminat include lămpi LED încorporate cu
clase de energie: A++,A+,A
Durată de încălzire a lămpii [s]: <1
Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin
trecere: 12
Grad IK: 08
Grad IP: 65


