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Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują
się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne
rozwiązanie oświetleniowe wnętrz biurowych czy przemysłowych.
To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie,
prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Start statecznika / lampy : zimny
Długość [mm]: 615
Szerokość [mm]: 615
Wysokość [mm]: 75

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 4 x 18
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Źródło światła: T8
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek: G13
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stal
Materiał odbłyśnika: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1÷2,5
Rodzaj statecznika: EVG
Klasa energetyczna statecznika : A2
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1
Minimalna ilość dla pełnej palety [szt.] : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 3000
Gramatura [g] : 3620
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 65
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5
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Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg] : 3.62
Szerokość kartonu [cm]: 63
Wysokość kartonu [cm]: 8.8
Długość kartonu [cm]: 65.5
Objętość kartonu [m³] : 0.036313

INFORMACJE DODATKOWE:

odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie
"V"
gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
statecznik marki TRIDONIC w klasie A2
łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyśpiesza
montaż, malowanie proszkowe

AKCESORIA
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AKCESORIA

07870 ROPE-NT 150 ROPE-NT 150 linka
stalowa (podwójna)
do zwieszania
opraw, 2 szt w
komplecie

07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150
SINGLE
(pojedyncza) linka
stalowa do
zwieszania opraw, 2
szt w komplecie
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