
27567   RITI GU10 B/B
Точково таванно осветително тяло

Date of issue: 15.11.2022, 08:48
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр. BG

5905339275677

Kanlux RITI е изработено от алуминий, пясъкоструйно
обработената структура на повърхността е лакирана с
матов цвят, а отражателят е покрит със слой от златно-
меден лак с гланцов пигмент. Серията Kanlux RITI се
характеризира с добро качество на изработка и модерен
дизайн. С успех може да се използва като самостоятелно
осветление или да се групират няколко осветителни тела.

ОБЩИ  ДАННИ:

Цвят: черен
Място на монтаж: за монтаж върху таван
Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m
Височина [mm]: 110
Диаметър [mm]: 85

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: max 10
Категория на защита от токов удар: I
Източник на светлина: PAR16
източник на светлина включен в комплекта: не
Цокъл: GU10
Обхват на околната температура, на която може да
бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Материал на корпуса: сплав на алуминий
Вид присъединение: клеморед с винтови клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели
[mm²]: 0,75÷1,5
Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ  ДАННИ:

Как е опаковано: 20
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 20
Единично нето тегло [g]: 300
Грамаж [g]: 363
Дължина на единична опаковка [cm]: 9
Ширина на единична опаковка [cm]: 9
Височина на единична опаковка [cm]: 12
Тегло на кашон [kg]: 7.26
Ширина на кашон [cm]: 20.5
Височина на кашон [cm]: 27
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Дължина на кашон [cm]: 46.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.025738


