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Kanlux LEDS-B RGB е модерна декоративна лента. Идеална
за домашна употреба, където могат да се създадат
уникални аранжименти, ограничени само от нашето
въображение. Те се характеризират с висока гъвкавост,
добра адхезия и висока издръжливост. В зависимост от
местата, които искаме да осветяваме или подчертаваме,
можем да изберем цвета на осветлението, подходящ за
нашите предпочитания.

ОБЩИ  ДАННИ:

Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m
Дължина [mm]: 5000
Широчина [mm]: 10
Височина [mm]: 5000
Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC
Номинална мощност [W]: 1m = 7,2
Категория на защита от токов удар: III
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 1m = 130
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: 0,5m = 65
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: в сфера
Цвят на светлината: RGB
Корелираната цветна температура [K]: RGB
Номинален срок на експлоатация [h]: 15000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000
Обхват на околната температура, на която може да
бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Степен на защита IP: 00

ЛОГИСТИЧНИ  ДАННИ:

Как е опаковано: 25
Количество бройки в междинна опаковка: 25
Количество бройки в сборна опаковка: 50
Единично нето тегло [g]: 60
Грамаж [g]: 142
Дължина на единична опаковка [cm]: 20.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 1
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Височина на единична опаковка [cm]: 22.5
Тегло на кашон [kg]: 7.1
Ширина на кашон [cm]: 32.5
Височина на кашон [cm]: 28.5
Дължина на кашон [cm]: 51
Вместимост на кашон [m³]: 0.047239

АКСЕСОАРИ:

19036 CONNECTOR RGB 10-CP Конектор за лента LED,
CONNECTOR RGB 10-CP
(19036)

19037 CONNECTOR RGB 10-CPC Конектор за лента LED,
CONNECTOR RGB 10-CPC
(19037)

19038 CONNECTOR RGB 10 Конектор за лента LED,
CONNECTOR RGB 10
(19038)

22140 CONTROLLER LED RGB-RF Контролер за LED ленти


