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Bodovky ARGUS sú najpopulárnejšie a zároveň vzhľadovo
najjednoduchšie vstavané bodové svietidlá. Rozmanitosť tvarov a
farieb umožní každému milovníkovi klasiky, nájsť niečo pre seba.
Bodovky sú určené pre svetelné zdroje s päticou Gx5,3 (12V).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Povinnosť používania samotienených lámp : áno
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
Výrobok nie je určený na montáž na bežne horľavom povrchu :
>35W
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno
Výška [mm] : 44
Priemer [mm]: 100
Montážny otvor [mm]: Ø80-90

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 AC; 12 DC
Maximálny výkon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III
Zdroj svetla: MR16
Svetelný zdroj v súprave: nie
Pätica: Gx5,3
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: oceľ
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Dĺžka vodiča [m]: 0.12
Prierez kábelu [mm2]: 0.75
Nastavenie uhlov svietidla : v jednej osi
Nastavenie uhlov svietidla [°] : 45
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 50
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 50
Čistá kusová hmotnosť [g] : 124
Gramáž [g] : 157.2

00311   ARGUS CT-2117-W
Stropné bodové svietidlo

Vytvorený dokument: 11.05.2023, 12:14 
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné. 
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK



Dĺžka kusového balenia [cm] : 10.5
Šírka kusového balenia [cm] : 4.5
Výška kusového balenia [cm] : 10.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 7.86
Šírka kartónu [cm]: 25
Výška kartónu [cm] : 23
Dĺžka kartónu [cm]: 53.5
Objem kartónu [m³] : 0.030763
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