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Kanlux USTI sú svietidla ideálne pre smerové osvetlenie zelene,
skaliek, fasád alebo zaujímavých architektonických prvkov, ktoré
chceme zdôrazniť. Konštrukcia s pohyblivou hlavou umožňuje
ľubovoľné  nastaviť a nasmerovať svetlo zvoleným smerom.
Môžeme zvoliť svietidlo s jedným alebo dvomi svetelnými bodmi
(osvetľovacie prvky možno nastaviť nezávisle na sebe). Záhradné
svietidla Kanlux USTI sú prispôsobené svetelným zdrojom s päticou
GU10.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: antracit
Miesto montáže: do zeme
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
Dĺžka [mm]: 171
Šírka [mm]: 56
Výška [mm] : 400

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 2 x max 7
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Materiál difúzora: sklo
Zdroj svetla: PAR16 LED
Svetelný zdroj v súprave: nie
Pätica: GU10
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
Prierez kábelu [mm2]: 6-7,5
Stupeň IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v hromadnom balení : 10
Čistá kusová hmotnosť [g] : 748
Gramáž [g] : 880
Dĺžka kusového balenia [cm] : 17.5
Šírka kusového balenia [cm] : 7.5
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Výška kusového balenia [cm] : 24
Hmotnosť kartónu [kg]: 8.8
Šírka kartónu [cm]: 38
Výška kartónu [cm] : 26
Dĺžka kartónu [cm]: 39.5
Objem kartónu [m³] : 0.039026
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