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Kanlux TURRO LED este un corp de iluminat rezistent la sol, cu o
sursă de lumină care nu poate fi înlocuită. Corpul de iluminat
este realizat din materiale de cea mai buna calitate si cu atentie
la fiecare detaliu. Datorită etanșeității ridicate IP67 și rezistenței
la socuri mecanice IK10, acest corp de iluminat este perfect
pentru iluminarea căilor de acces, alei, trotuare etc. Kanlux
TURRO LED are și un flux luminos ridicat, așa că îl putem folosi
și în spații mari.

DATE  GENERALE:

Culoare: argintiu
Loc de montare: în sol, pentru atașare pe substrat
Loc de aplicare: în interior și exterior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Înălțime [mm]: 260
Diametru [mm]: 260

DATE  TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 45
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Tip de diodă: LED COB
Flux luminos [lm]: 3600
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam: 6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 30000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000
Unghi de iluminare [°]: 80
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 80
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate
fi expus [°C]: -20÷35
Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de
aluminiu
Materialul panoului/cadrului: oţel inoxidabil
Materialul geamului de protecție: sticlă călită
Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor
Tip de cablu: H05RN-F
Lungimea cablului [m]: 0.5
Secţiune transversală a cablului [mm²]: 1
Presiune statică admisă [kN]: 20
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Sarcină maximă admisibilă [kg]: 2000
Grad IK: 10
Grad IP: 67

DATE  LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1


