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Kanlux MERA to popularna oprawa podszafkowa, którą możemy
łączyć w linie. Oprawa doświetli nam blaty w kuchni i wszystkie
miejsca, gdzie nie dociera górne światło.

DANE  OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do
nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,3m
Możliwość łączenia przelotowego: tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Włącznik: tak
Wymienne źródło światła: tak
Źródło światła w komplecie: tak
Długość [mm]: 900
Szerokość [mm]: 42
Wysokość [mm]: 22
Długość przewodu [m]: 1.75

DANE  TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Moc maksymalna [W]: 21
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: T5
Barwa światła: biała
Temperatura barwowa [K]: 4000
Trzonek: G5
EEI źródła światła: A+
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być
narażony wyrób [°C]: 5÷25
Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach
energetycznych: A++,A+,A,B
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
Rodzaj statecznika: EVG
Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 8
Stopień IP: 20

DANE  LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20
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Masa jednostkowa netto [g]: 420
Gramatura [g]: 595
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 93
Waga kartonu [kg]: 11.9
Szerokość kartonu [cm]: 34.5
Wysokość kartonu [cm]: 19
Długość kartonu [cm]: 94.5
Objętość kartonu [m³]: 0.061945

INFORMACJE  DODATKOWE:

możliwość zasilenia przelotowego, przy pomocy przewodu
łączeniowego MERA PP do 18 opraw MERA TL-8, do 11 opraw
MERA TL-13, do 8 opraw MERA TL-21, do 6 opraw MERA
TL-28 albo do 4 opraw MERA TL-35
matowana, pryzmatyczna osłona źródła światła

AKCESORIA:

04733 MERA PP Przewód do łączenia oprawy MERA PP


