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Kanlux TURRO LED je odolné zapuštěné svítidlo s nevyměnitelným
světelným zdrojem. Svítidlo je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů
a s důrazem na každý detail. Díky vysoké těsnosti IP67 a odolnosti
proti mechanickému poškození IK10 se toto svítidlo skvěle hodí pro
osvětlení příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Kanlux TURRO
LED má také vysoký světelný tok, takže jej můžeme použít i do
velkých prostorů.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná
Místo montáže: do země, k zabudování do země
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm] : 260
Průměr [mm]: 260

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Maximální výkon [W] : 45
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I
Typ diody: LED COB
Světelný tok [lm]: 3600
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 3 x
1760
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : v
kouli (360°)
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6
Index podání barev : 80
Životnost [h]: 30000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: 40
Světelná účinnost [lm/W]: 80
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20÷35
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Typ přípojky: volné konce kabelů
Typ vodiče: H05RN-F

18983   TURRO LED 3X15W-NW
Nájezdové svítidlo

Dokument vytvořen: 20.01.2023, 13:20 
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. 
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS



Délka vodiče [m]: 0.5
Průřez kabelu [mm²]: 1
Přípustný statický tlak [kN]: 20
Maximální přípustné zatížení [kg] : 2000
Stupeň IK: 10
Stupeň krytí IP: 67

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 2
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 2
Čistá jednotková hmotnost [g] : 4658
Gramáž [g] : 5650
Délka jednotkového balení [cm] : 31
Šířka jednotkového balení [cm]: 31
Výška jednotkového balení [cm] : 32
Hmotnost kartonu [kg] : 11.3
Šířka kartonu [cm]: 34
Výška kartonu [cm] : 35
Délka kartonu [cm] : 64
Objem kartonu [m³] : 0.07616
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