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LED лента Kanlux LCOB е уникална. Тя има много висока
ефективна светлина (110 lm / W) и 3 години гаранция, но
уникалната и характеристика е пълната дължина на
светлината - няма по-ярки или по-тъмни места върху нея,
не можете да видите светлинните точки. Kanlux LCOB
лентата излъчва равномерна светлина, независимо от
дълбочината на профила и прозрачността на сянката, ако
е инсталирана в профилите.

ОБЩИ  ДАННИ:

Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m
Дължина [mm]: 5000
Широчина [mm]: 8
Височина [mm]: 5000
Дълбочина [mm]: 2
Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC
Номинална мощност [W]: 1m = 9
Категория на защита от токов удар: III
Вид диод: LED COB
Светлинен поток [lm]: 1m = 900
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: 0,5m = 450
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: в сфера
Цвят на светлината: топлобял
Корелираната цветна температура [K]: 3000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Индекс на цветопредаване: 80
Номинален срок на експлоатация [h]: 30000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000
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
Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [
см]: 5
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ЛОГИСТИЧНИ  ДАННИ:

Как е опаковано: 25
Количество бройки в междинна опаковка: 25
Количество бройки в сборна опаковка: 50
Единично нето тегло [g]: 56
Грамаж [g]: 134.8
Дължина на единична опаковка [cm]: 21.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 1
Височина на единична опаковка [cm]: 24
Тегло на кашон [kg]: 6.74
Ширина на кашон [cm]: 34
Височина на кашон [cm]: 29
Дължина на кашон [cm]: 51
Вместимост на кашон [m³]: 0.050286

ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:

3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните
условия, достъпни в уебсайта


