33165 AGEO DSO-B
Pierścień oprawy punktowej
5905339331656
Kanlux AGEO to niebanalny pierścień dekoracyjny, który stanie
się ozdobą dla każdego pomieszczenia. Źródło światła jest
całkowicie schowane w regulowanym, wystającym z pierścienia
kloszu, co zapewnia ciekawy efekt świetlny. Kanlux AGEO to
możliwość swobodnej regulacji kierunku padania światła w
zakresie 20 stopni. Pierścień dekoracyjny sprzedawany jest bez
oprawki - sami zdecydujemy o dopasowaniu źródła światła o
trzonku Gx5,3 lub GU10.
DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do wbudowania w suﬁt
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak
Wymienne źródło światła: tak
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem
termoizolacyjnym: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Wysokość [mm]: 42
Średnica [mm]: 107
Otwór montażowy [mm]: Ø95
DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]: 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III
Źródło światła: MR16/PAR16
Trzonek: GX5.3/GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być
narażony wyrób [°C]: 5÷25
Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach
energetycznych: A++,A+,A
Materiał obudowy: stop aluminium
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 20
Stopień IP: 20
DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 128
Gramatura [g]: 186
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12
Dokument utworzono: 20.04.2021, 15:33
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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33165 AGEO DSO-B
Pierścień oprawy punktowej
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12
Waga kartonu [kg]: 9.3
Szerokość kartonu [cm]: 28.5
Wysokość kartonu [cm]: 26.5
Długość kartonu [cm]: 61.5
Objętość kartonu [m³]: 0.046448

Dokument utworzono: 20.04.2021, 15:33
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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