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Kanlux LAVEN je výnimočné elegantné vonkajšie osvetlenie. Tieto
záhradné svietidla majú jedinečný dizajn založený na dymovom
tienidle spojeným so zvyškom svietidla diagonálnym lankom. Ich
jedinečný štýl podtrhnú filamentové LED svetelné zdroje – najmä v
teplej farbe. Lem na základni stĺpiku Kanlux LAVEN uľahčuje
upevnenie lampy k zemi. V rodine týchto svietidiel máme dva
stĺpiky: 50 a 80 cm a dve nástenné svietidla, z nich jedno (SE) má
vstavaný pohybový a súmrakový senzor.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: grafit
Miesto montáže: k zabudovaniu na zem
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,2m
RAL: 7016
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Dĺžka [mm]: 130
Šírka [mm]: 130
Výška [mm] : 800

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Materiál difúzora: PC
Zdroj svetla: LED
Svetelný zdroj v súprave: nie
Pätica: E27
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: -20+35
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 0,5-1
Stupeň IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 4
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 4
Čistá kusová hmotnosť [g] : 1620
Gramáž [g] : 2045
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Dĺžka kusového balenia [cm] : 14
Šírka kusového balenia [cm] : 14
Výška kusového balenia [cm] : 81
Hmotnosť kartónu [kg]: 8.18
Šírka kartónu [cm]: 30.5
Výška kartónu [cm] : 31
Dĺžka kartónu [cm]: 82.5
Objem kartónu [m³] : 0.078004
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