
24362   SONOR GU10 CO-B WW
Stropní bodové svítidlo

Dokument vytvořen: 15.11.2022, 08:53
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře. CS

5905339243621

Kanlux SONOR GU10 je prisadené svietidlo s prídavným LED
pásikom. Vďaka dvom nezávislým zdrojom svetla môže toto
svietidlo svietiť tromi rôznymi spôsobmi. Svieti iba LED pásik
(efekt osvetleného stropu, ideálne riešenie ako večerné svetlo),
svieti iba žiarovka v svietidle (vďaka tienidlu z plastu vypadá
svietidlo ako integrované), tretia možnosť je súčasné osvetlenie
oboch zdrojov svetla a plné využitie možností svietidla. Pre
dosiahnutie čo najlepšieho účinku sa doporučuje používať
žiarovky s teplotou farby 3 000 K. Pre použitie svietidiel Kanlux
SONOR odporúčame použiť prepínač s radením č.5 (dvojitý), aby
bolo možné využiť všetky možnosti svietenia týchto svietidiel.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním
materiálem: ano
Výška [mm]: 120
Průměr [mm]: 100
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: max 10
Jmenovitý výkon (LED) [W]: 4
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: PAR16
Zdroj světla v balení: ne
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 100
Barva světla: teplá bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Patice: GU10
Životnost [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: 5÷25
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Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5-2,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Způsob balení: 20
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 20
Čistá jednotková hmotnost [g]: 480
Gramáž [g]: 559.5
Délka jednotkového balení [cm]: 10.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 10.5
Výška jednotkového balení [cm]: 14
Hmotnost kartonu [kg]: 11.19
Šířka kartonu [cm]: 23
Výška kartonu [cm]: 30
Délka kartonu [cm]: 54
Objem kartonu [m³]: 0.03726
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