
32522   TONIL II LED B
Nástěnné LED svítidlo

Dokument vytvořen: 15.11.2022, 02:32
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře. CS

5905339325228

Kanlux TONIL LED II je skromný model nástěnného svítidla s
integrovaným zdrojem světla. Jeho flexibilní, gumové rameno
umožňuje nasměrovat osvětlení požadovaným směrem.
Zároveň mu můžeme dát požadovaný tvar.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Spínač: ano
Délka [mm]: 370
Šířka [mm]: 51
Výška [mm]: 121
Obsah rtuti: ne
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 3,3
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 145
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
145
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
v úzkém kuželu (90°)
Barva světla: teplá bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: 30
Světelná účinnost [lm/W]: 44
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-1,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
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Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 360
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 360
Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Způsob balení: 50
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g]: 320
Gramáž [g]: 402
Délka jednotkového balení [cm]: 12.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5
Výška jednotkového balení [cm]: 19
Hmotnost kartonu [kg]: 20.1
Šířka kartonu [cm]: 31.5
Výška kartonu [cm]: 40.5
Délka kartonu [cm]: 65
Objem kartonu [m³]: 0.082924


