
33130   ATL1 18W-930-S6-W
Прожектор за шина

Date of issue: 16.11.2022, 06:35
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

5905339331304

Kanlux ACORD ATL 1 са интегрирани осветителни тела, които се монтират на
трифазна писта. Това са лампи, които могат да бъдат адаптирани към нашите
индивидуални нужди. Можем да изберем в бяло или черно, две мощности (20W и
30W), светъл цвят и ъгъл на осветление (стандартът е 60⁰, но можем да заменим
рефлектора и да променим ъгъла на 15⁰ или 36⁰) в зависимост от това дали искаме
да осветим повърхността или конкретен детайл. Kanlux ACORD ATL 1 означава 50
000 часа издръжливост и 5-годишна гаранция. Маркови ключови компоненти (LED
COB и захранване), високо ниво на реално цветопредаване (CRI> 90) и
елиминиране на отблясъци (UGR <19) са други предимства на тези уникални
осветителни тела.

ОБЩИ  ДАННИ:

Цвят: бял
Място на монтаж: за шина TEAR
Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m
Възможност за използване с димер: не
Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: 18
Категория на защита от токов удар: II
Вид диод: LED COB
Светлинен поток [lm]: 1700
Цвят на светлината: топлобял
Корелираната цветна температура [K]: 3000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Индекс на цветопредаване: 90
Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000
Ъгъл на светене [°]: 60
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 94
Обхват на околната температура, на която може да
бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Материал на корпуса: сплав на алуминий
Материал на защитното стъкло: пластмаса
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Осветително тяло, подвижно в хоризонтална ранина
[°]: 315
Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина
[°]: 90
Степен на защита IP: 20
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ЛОГИСТИЧНИ  ДАННИ:

Как е опаковано: 20
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 20
Единично нето тегло [g]: 530
Грамаж [g]: 655
Дължина на единична опаковка [cm]: 20
Ширина на единична опаковка [cm]: 8
Височина на единична опаковка [cm]: 16.5
Тегло на кашон [kg]: 13.1
Ширина на кашон [cm]: 43
Височина на кашон [cm]: 35.5
Дължина на кашон [cm]: 43
Вместимост на кашон [m³]: 0.06564

ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:

5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните
условия, достъпни в уебсайта
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АКСЕСОАРИ:

33140 REF ATL1-18W-S15 Рефлектор за осветително тяло
ATL 1, 18W, 15 градуса

33141 REF ATL1-18W-S36 Рефлектор за осветително тяло
ATL 1, 18W, 36 градуса

33142 REF ATL1-30W-S15 Рефлектор за ATL 1 монтаж,
30W, 15 градуса

33143 REF ATL1-30W-S36 Рефлектор за ATL 1 монтаж,
30W, 36 градуса


