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Kanlux ACORD ATL 1 sú integrované svietidlá pre montáž na
trojfázové kolajnicové vedenie. Svietidlá, ktorá môžeme
prispôsobiť naším individuálnym potrebám. Môžeme si vybrať
bielu alebo černu farbu, dva výkony (18 W a 30 W), farbu svetla
a uhol svietenia (štandard je 60⁰, ale môžeme samostatne
vymeniť reflektor a zmeniť uhol na 15⁰ alebo 36⁰) v závislosti na
tom, či chceme osvetliť povrch alebo konkrétny detail. Kanlux
ACORD ATL 1 predstavuje 50 000 hodín životnosti a 5ročnú
záruku. Značkové kľúčové komponenty (LED COB a napájanie),
vysoký stupeň podania skutočných farieb (CRI> 90) a eliminácia
efektov oslnenia (UGR <19) sú ďalšími výhodami týchto
jedinečných svietidel.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na liste TEAR
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Vymeniteľný zdroj svetla: nie
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 18
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Typ diódy: LED COB
Svetelný tok [lm]: 1700
Farba svetla: teplá biela
Teplota farby [K]: 3000
Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6
Koeficient podania farieb Ra: ≥90
Životnosť [h]: 50000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Uhol svietenia [°]: 60
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 94
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: plast
Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s
energetickými triedami: A++,A+,A
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
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Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 315
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 90
Stupeň IP: 20

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE:

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré
je dostupné na webovej stránke
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PRÍSLUŠENSTVO:

33140 REF ATL1-18W-S15 Reflector for the ATL 1 luminaire,
18 W, 15 degrees

33141 REF ATL1-18W-S36 Reflector for the ATL 1 luminaire,
18 W, 36 degrees

33142 REF ATL1-30W-S15 Reflector for the ATL 1 luminaire,
30 W, 15 degrees

33143 REF ATL1-30W-S36 Reflector for the ATL 1 luminaire,
30 W, 15 degrees


