
22609   MAH LED HI 26W-NW RYF
Prachotěsné LED svítidlo

Dokument vytvořen: 16.11.2022, 09:05
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře. CS

5905339226099

Kanlux MAH LED HI jsou hermetická svítidla určená pro náročné
uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností
dosahující 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI se také snadno a
rychle instaluje a může být zapojen v linii - což umožňuje
osvětlení velkých ploch. Ve svítidlech Kanlux MAH LED HI jsme
použili drážkovaný difuzor, který zvyšuje světelný tok.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Délka [mm]: 1180
Šířka [mm]: 80
Výška [mm]: 70
Množství průchodek: 2
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Účiník: 0.95
Maximální výkon [W]: 26
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: PC
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 3900
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
4200
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]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení
nominální doby použitelnosti: L70B50
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: 110
Světelná účinnost [lm/W]: 150
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: -20÷40
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Materiál korpusu: PC
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Způsob balení: 12
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 12
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1270
Gramáž [g]: 1500
Délka jednotkového balení [cm]: 121.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 9
Výška jednotkového balení [cm]: 7.5
Hmotnost kartonu [kg]: 18
Šířka kartonu [cm]: 37
Výška kartonu [cm]: 24
Délka kartonu [cm]: 123.5
Objem kartonu [m³]: 0.109668

DALŠÍ  INFORMACE:

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce
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