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A Kanlux SONOR GU10 egy kiegészítő LED csíkkal felszerelt
felületre szerelhető lámpatest. A két egymástól független
fényforrásnak köszönhetően a lámpatest három különböző
módon világíthat: csak a LED csík világít (a mennyezet
megvilágítása, tökéletes megoldás hangulatvilágításként), csak
az izzó világít (a műanyag búrának köszönhetően integrált
fényforrásnak tűnik), és mindkét fényforrás egyszerre világít
teljesen kihasználva a lámpatest lehetőségeit. A legjobb hatás
elérése érekében 3000K színhőmérsékletű fényforrás
használata ajánlott. A Kanlux SONOR lámpatest vezérléséhez
csillárkapcsoló használatát ajánljuk.

ÁLTALÁNOS  ADATOK:

Szín: fekete
Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen
Magasság [mm]: 120
Átmérő [mm]: 100
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI  ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: max 10
Névleges teljesítmény (LED) [W]: 4
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: PAR16
A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 100
Fényforrás színe: meleg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Színvisszaadási index: 80
Foglalat : GU10
Élettartam [h]: 20000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki
lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
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Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya
[mm²]: 1,5-2,5
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5
IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI  ADATOK:

Csomagolás típusa: 20
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20
Nettó egységsúly [g]: 480
Súly [g]: 559.5
Egységcsomagolás hossza [cm]: 10.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 14
Doboz súlya [kg]: 11.19
Karton szélessége [cm]: 23
Doboz magassága [cm]: 30
Doboz hossza [cm]: 54
Karton térfogata [m³]: 0.03726
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