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Kanlux SONOR GU10 je prisadené svietidlo s prídavným LED
pásikom. Vďaka dvom nezávislým zdrojom svetla môze toto
svietidlo svietiť tromi rôznymi spôsobmi. Svieti iba LED pásik
(efekt osvetleného stropu, ideálne riešenie ako večerné svetlo),
svieti iba žiarovka v svietidle (vďaka tienidlu z plastu vypadá
svietidlo ako integrované), tretia možnosť je súčastné osvetlenie
oboch zdrojov svetla a plné využitie možností svietidla. Pre
dosiahnutie čo najlepšieho účinku sa doporučuje používať
žiarovky s farebnou teplotou 3 000 K. Pre použitie svietidiel
Kanlux SONOR doporučujeme použiť prepínač s radením č.5
(dvojitý), aby bolo možné využiť všetky možnosti svietenia
týchto svietidiel.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto montáže: k usadeniu na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným
materiálom: áno
Výška [mm]: 120
Priemer [mm]: 100
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 10
Menovitý výkon (LED) [W]: 4
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Materiál difúzora: plast
Zdroj svetla: PAR16
Svetelný zdroj v súprave: ne
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 100
Farba svetla: teplá biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Index podania farieb: 80
Pätica: GU10
Životnosť [h]: 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
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vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5-2,5
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Spôsob balenia: 20
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 20
Čistá kusová hmotnosť [g]: 480
Gramáž [g]: 559.5
Dĺžka kusového balenia [cm]: 10.5
Šírka kusového balenia [cm]: 10.5
Výška kusového balenia [cm]: 14
Hmotnosť kartónu [kg]: 11.19
Šírka kartónu [cm]: 23
Výška kartónu [cm]: 30
Dĺžka kartónu [cm]: 54
Objem kartónu [m³]: 0.03726
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