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Kanlux BERG — це міцний тротуарний світильник зі змінним
джерелом світла GU10. Ідеально підходить для підсвітки
проїздів, алей, тротуарів, тощо. Виготовлений з матеріалів
найвищої якості, завдяки чому витримує навантаження до
500 кг.  Ударостійкість IK 08 і вологозахист IP 67 роблять такий
світильник максимально адаптованим до високих навантажень
в грунті.

 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нержавіюча сталь
Місце монтажу: для вбудовування в підлогу, наїздний
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта : 0,5m
Можливість наскрізного з`єднання світильників : так
Замінні джерела світла: так
Напрямок освітлення світильника: вгору
Висота (мм): 145
Діаметр (мм): 113
Кількість дроселів: 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В) : 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): max 10
Клас захисту від ураження електричним струмом : I
Джерела світла: PAR16 LED
в комплекті джерело світла : ні
Цоколь: GU10
Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°С): -20÷35
Матеріал корпусу: сталь
Матеріал панелі / каркасу : нержавіюча сталь
Матеріал захисного скла: загартоване скло
Тип зˊєднання : клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²] : 1÷2,5
Допустимий статичний натиск (кН) : 5
Ступінь IK: 08
Ступінь IP: 67

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:
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ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20
Кількість штук в проміжній упаковці : 1
Кількість штук у груповій упаковці: 20
Вага нетто одиниці [г] : 752
Граматура [г]: 852
Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 11.5
Висота споживчої упаковки [см]: 16
Вага коробки [кг] : 17.04
Ширина коробки [см]: 25
Висота коробки [см]: 33.5
Довжина коробки [см]: 60.5
Обсяг коробки [м³]: 0.050669
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