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Kanlux ABETE jsou venkovní svítidla pro lidi, kteří oceňují klasiku a
jednoduchost. Dva sloupky o výšce 60 a 80 cm a dvě nástěnná
svítidla (včetně jednoho s pohybovým senzorem - SE) v
univerzálním a funkčním designu. Elegantní tenký design a mléčný
plastový difuzor, který rozptyluje světlo, umožňuje široké a
univerzální použití svítidel Kanlux ABETE jak pro soukromé
zahrady, tak pro komerční projekty.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: grafit
Místo montáže: na zemi
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,2m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
RAL: 7016
Délka [mm]: 150
Šířka [mm]: 80
Výška [mm] : 600
Integrovaný LED zdroj světla : ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Maximální výkon [W] : 7
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 540
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 870
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
Světelná účinnost [lm/W]: 77
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20+35
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Stupeň krytí IP: 44
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LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 4
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 4
Čistá jednotková hmotnost [g] : 1300
Gramáž [g] : 1642.5
Délka jednotkového balení [cm] : 16
Šířka jednotkového balení [cm]: 12
Výška jednotkového balení [cm] : 61
Hmotnost kartonu [kg] : 6.57
Šířka kartonu [cm]: 26.5
Výška kartonu [cm] : 34.5
Délka kartonu [cm] : 63
Objem kartonu [m³] : 0.057598
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