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Kanlux BTLW LED е нов дизайн на осветителни тела,
адаптиран към релсовата система Kanlux TEAR и към
повечето 3-кръгови релсови системи. Осветителните тела
са оборудвани със захранване, интегрирано
в адаптера. Kanlux BTL са осветителни тела в насочен
вариант с леща и регулиране на ъгъла на светене в
диапазона от 15⁰ до 45⁰. По желание може да се използва
дифузeр със структура на пчелна пита, която намалява
отблясъците. В Kanlux BTL можете да изберете мощност
(18W 28W 38W), цвят на корпуса (бял или черен) и цвят на
светлината (топъл или неутрален). Серията осветителни
тела Kanlux BTL има висок индекс на цветопредаване Ra
90+, а високото им качество се потвърждава от 5 години
гаранция.

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]: 1800
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 [°]: 15-45
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100
Обхват на околната температура, на която може да
бъде изложен продуктът [°C]: 5+25
Материал на корпуса: сплав на алуминий
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Осветително тяло, подвижно в хоризонтална ранина
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[°]: 340
Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина
[°]: 90
Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ  ДАННИ:

Как е опаковано: 30
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 30
Единично нето тегло [g]: 318
Грамаж [g]: 402.67
Дължина на единична опаковка [cm]: 12
Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5
Височина на единична опаковка [cm]: 14
Тегло на кашон [kg]: 12.0801
Ширина на кашон [cm]: 30
Височина на кашон [cm]: 38.5
Дължина на кашон [cm]: 45
Вместимост на кашон [m³]: 0.051975

ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:

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