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Kanlux STOBI ES je rada stropných svietidiel s vymeniteľným
zdrojom svetla. Vysoko kvalitná povrchová úprava, jednoduchý,
geometrický štýl a možnosť 20-stupňovej regulácie dopadu
svetla a to je len časť ich výhod. Do svietidla STOBI ES pasujú
efektívne vypadajúce zdroje svetla ES-111 LED s päticou GU10,
vďaka tomu sú ideálne pre osvetlenie veľkých plôch – bytov,
loftov, obchodov, butikov, hotelových zariadení a reštaurácii.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto montáže: k zabudovaniu na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným
materiálom: áno
Svetelný zdroj v súprave: ne
Dĺžka [mm]: 340
Šírka [mm]: 185
Výška [mm]: 90

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 2x max 25
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Zdroj svetla: ES-111
Pätica: GU10
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5
Nastavenie uhlov svietidla: v dvoch osiach
Nastavenie uhlov svietidla [°]: 20/20
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 8
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 8
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1414
Gramáž [g]: 1637.5
Dĺžka kusového balenia [cm]: 35



26838   STOBI ES 250-B
Stropné bodové svietidlo

Vytvorený dokument: 25.02.2022, 17:24
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára. SK

Šírka kusového balenia [cm]: 19
Výška kusového balenia [cm]: 9.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 13.1
Šírka kartónu [cm]: 37
Výška kartónu [cm]: 40
Dĺžka kartónu [cm]: 40
Objem kartónu [m³]: 0.0592


