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Kanlux PEVO to oświetlenie zewnętrzne o stabilnej i solidnej
konstrukcji. Te oprawy idealnie sprawdzą się w ogrodach o niskiej
roślinności. Zostały stworzone z myślą o terenach spacerowych,
alejach i obszarach zielonych przy apartamentowcach. Słupki jak i
kinkiet Kanlux PEVO dają ciekawy, nienachalny efekt świecenia.
Oprawy przystosowane są do wymiennych źródeł światła o trzonku
GX53, dzięki ich zastosowaniu oprawa nabiera niepowtarzalnego
charakteru i wygląda jak ze źródłem zintegrowanym.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
RAL: 7016
Wymienne źródło światła: tak
Długość [mm]: 200
Wysokość [mm]: 250

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 11
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: PC
Źródło światła: LED
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek: GX53
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] : 1,5
Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 8
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 8
Masa jednostkowa netto [g] : 1018
Gramatura [g] : 1261.25
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21
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Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 26
Waga kartonu [kg] : 10.09
Szerokość kartonu [cm]: 44
Wysokość kartonu [cm]: 34.5
Długość kartonu [cm]: 54
Objętość kartonu [m³] : 0.081972
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