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VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto montáže: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na
strop, na zabudovanie na zem
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Vymeniteľný zdroj svetla: nie
Dĺžka [mm]: 303
Šírka [mm]: 29
Výška [mm]: 191
Dĺžka vodiča [m]: 0.3
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Maximálny výkon [W]: 50
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 3500
Farba svetla: biela
Teplota farby [K]: 4000
Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6
Koeficient podania farieb Ra: ≥80
Životnosť [h]: 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Uhol svietenia [°]: 110
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 70
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Prierez kábelu [mm2]: 0,75
Typ reflektora: symetrické
Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s
energetickými triedami: A++,A+,A
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180
Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
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Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 10
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1134
Gramáž [g]: 1400
Dĺžka kusového balenia [cm]: 31
Šírka kusového balenia [cm]: 4.5
Výška kusového balenia [cm]: 21.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 14
Šírka kartónu [cm]: 22
Výška kartónu [cm]: 32.5
Dĺžka kartónu [cm]: 44
Objem kartónu [m³]: 0.03146


