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18281 SEIDY CT-DTL50-AL
Stropní bodové svítidlo
5905339182814
Kanlux SEIDY je oblíbená rodina stropních svítidel, ve které si
můžeme vybrat svítidla s 1 nebo 2 bodovkami. Díky širokému
výběru barev a textur materiálů, ze kterých jsou vyrobeny,
dokážete poskládat dokonalé osvětlení pro kavárny, interiéry
hotelů, ale také domova.
PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: kartáčovaný hliník
Povinnost používání samostínících lamp: ano
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Výrobek není určen pro montáž na normálně hořlavém
povrchu: >35W
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním
materiálem: ano
Zdroj světla v balení: ne
Délka [mm]: 90
Šířka [mm]: 90
Výška [mm]: 26
Montážní otvor [mm]: Ø80
Jmenovité napětí [V]: 12 AC; 12 DC
Maximální výkon [W]: max 10
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III
Zdroj světla: MR16
Patice: Gx5,3
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: volné konce kabelů
Délka vodiče [m]: 0.12
Průřez kabelu [mm²]: 0.75
Regulace úhlu svítidla: v jedné ose
Regulace úhlu svítidla [°]: 30
Stupeň krytí IP: 20
LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 50
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g]: 106
Gramáž [g]: 144
Délka jednotkového balení [cm]: 11
Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5
Výška jednotkového balení [cm]: 10.5
Dokument vytvořen: 28.10.2022, 20:46
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
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Hmotnost kartonu [kg]: 7.2
Šířka kartonu [cm]: 24.5
Výška kartonu [cm]: 23
Délka kartonu [cm]: 57
Objem kartonu [m³]: 0.03212
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