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Kanlux LAVEN to wyjątkowo eleganckie oświetlenie zewnętrzne. Te
lampy ogrodowe to unikatowy design oparty na przydymionym
kloszu połączonym z resztą oprawy ukośna liną. Ich unikalny styl
podkreślą filamentowe źródła światła LED - zwłaszcza w ciepłej
barwie. Kołnierz u podstawy słupków Kanlux LAVEN ułatwia
zamocowanie lampy w podłożu. W rodzinie tych opraw do
dyspozycji mamy: dwa słupki (50 i 80cm) oraz dwa kinkiety, z
których jeden (SE) ma wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy
Miejsce montażu: do nadbudowania na podłożu
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,2m
RAL: 7016
Wymienne źródło światła: tak
Długość [mm]: 130
Szerokość [mm]: 130
Wysokość [mm]: 500

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: PC
Źródło światła: LED
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek: E27
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: -20+35
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 0,5-1
Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 4
Masa jednostkowa netto [g] : 1120
Gramatura [g] : 1415
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Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 14
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 51
Waga kartonu [kg] : 5.66
Szerokość kartonu [cm]: 30.5
Wysokość kartonu [cm]: 31
Długość kartonu [cm]: 52.5
Objętość kartonu [m³] : 0.049639

36546   LAVEN 50 GR
Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

Dokument utworzono: 13.03.2023, 12:20 
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące. 
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL


