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Plafón Kanlux STIVI LED nám poskytne svetlo tam, kde
štandardné svietidla môžu sklamať. Vyznačuje sa vysokou
svetelnou účinnosťou - 130lm/W, vysokým stupňom krytia - IP65
a odolnosťou proti poškodeniu IK08. Svietidlo Kanlux STIVI LED
možno použiť v exteriéri (balkóny, terasy, otvorené altány), na
chodbách a schodisku i v miestach s vyššou vlhkosťou
(práčovne, šatne a chodby na bazénoch). Ďalšími výhodami sú:
5ročná záruka, 50 000 hodín životnosti svetelného zdroja v
svietidle a taktiež možnosť výberu verzie so senzorom pohybu.
Odporúčame ako vysoko kvalitný investičný produkt alebo
produkt pre profesionálne použitie v domácnostiach.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k zabudovaniu na strop
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Výška [mm]: 54
Priemer [mm]: 280
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 24
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: PC
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok svietidla [lm]: 3120
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
4000
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
v guli (360°)
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Uhol svietenia [°]: 110
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 130
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
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vystavený [°C]: -20÷40
Materiál korpusu: PC
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IK: 08
Stupeň IP: 65

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE:

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


