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Kanlux LAVEN je výjimečně elegantní venkovní osvětlení. Tato
zahradní svítidla mají jedinečný design založený na kouřovém
stínidle spojeném se zbytkem svítidla diagonálním lankem. Jejich
jedinečný styl podtrhnou filamentové LED světelné zdroje –
zejména v teplé barvě. Lem na základně sloupků Kanlux LAVEN
usnadňuje upevnění lampy k zemi. V rodině těchto svítidel máme
dva sloupky: 50 a 80 cm a dvě nástěnná svítidla, z nichž jedno (SE)
má vestavěný pohybový a soumrakový senzor.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: grafit
Místo montáže: k usazení na zem
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,2m
RAL: 7016
Vyměnitelný světelný zdroj : ano
Délka [mm]: 130
Šířka [mm]: 130
Výška [mm] : 800

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Maximální výkon [W] : max 10
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I
Materiál difuzoru: PC
Zdroj světla: LED
Zdroj světla v balení : ne
Patice: E27
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20+35
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] : 0,5-1
Stupeň krytí IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 4
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 4
Čistá jednotková hmotnost [g] : 1620
Gramáž [g] : 2045

36545   LAVEN 80 GR
Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla

Dokument vytvořen: 14.03.2023, 13:16 
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. 
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS



Délka jednotkového balení [cm] : 14
Šířka jednotkového balení [cm]: 14
Výška jednotkového balení [cm] : 81
Hmotnost kartonu [kg] : 8.18
Šířka kartonu [cm]: 30.5
Výška kartonu [cm] : 31
Délka kartonu [cm] : 82.5
Objem kartonu [m³] : 0.078004
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