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A Kanlux BLINGO panelek esetében a LED modulok a panel
hátoldalán helyezkednek el és lefelé világítanak. Ezek a backlite
típusú panelek a fénykibocsátás szögét növelő lencsékkel
vannak felszerelve, amelyek biztosítják a megvilágítás
egyenletességét. A fényvezető lemez elhagyása minimalizálja a
lámpatest sárgulásának lehetőségét és jobb megvilágítási
paraméterek elérését teszi lehetővé. A Kanlux kínálata számos
kiegészítőt tartalmaz a Kanlux BLINGO panelekhez.

ÁLTALÁNOS  ADATOK:

Szín: fehér
Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti süllyeszett
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen
A készlet tartalmazza a tápegységet: igen
Hossz [mm]: 595
Szélesség [mm]: 595
Magasság [mm]: 35
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI  ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 38
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 3600
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 4900
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)
Fényforrás színe: meleg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 50000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000
Sugárzási szög [°]: 120
Lámpa fényereje [lm/W]: 95
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki
lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: acél
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Panel/keret anyaga: acél
Csatlakozó típusa: sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya
[mm²]: 0,75-1,0
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5
IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI  ADATOK:

Csomagolás típusa: 5
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5
Nettó egységsúly [g]: 1558
Súly [g]: 2300
Egységcsomagolás hossza [cm]: 60
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 64
Doboz súlya [kg]: 11.5
Karton szélessége [cm]: 20.5
Doboz magassága [cm]: 67.5
Doboz hossza [cm]: 63
Karton térfogata [m³]: 0.087176


