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Серията луни Kanlux ZEPO е осветление, предназначено за
пространството под шкафа,  над кухненския плот. ZEPO са
достъпни във версия с изключвател и без.  Източникът на
светлина, който е предназначен за луните, е JC с резба G4.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: матов хром
Място на монтаж: за монтаж върху таван
Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект : 0,3m
Дължина [mm]: 130
Широчина [mm] : 130
Височина [mm]: 40

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 AC; 12 DC
Максимална мощност [W] : max 10
Категория на защита от токов удар : III
Материал на дифузера : стъкло
източник на светлина включен в комплекта : не
Цокъл: G4
Обхват на околната температура, на която може да бъде
изложен продуктът [°C]: 5÷25
Материал на корпуса: стомана
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Дължина на проводника [m]: 0.1
Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 50
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 50
Единично нето тегло [g]: 128
Грамаж [g] : 190
Дължина на единична опаковка [cm]: 13
Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5
Височина на единична опаковка [cm]: 13.5
Тегло на кашон [kg] : 9.5
Ширина на кашон [cm]: 27.5
Височина на кашон [cm]: 25.5
Дължина на кашон [cm]: 67.5
Вместимост на кашон [m³] : 0.047334
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