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Vodotěsné svítidlo Kanlux AKVEN LED je ideální řešení pro
osvětlení domácích jezírek. Nic nepřitáhne pozornost tolik jako
krásně nasvícené jezírko. Díky velmi vysoké těsnosti lze svítidlo
instalovat i ve vodě do maximální hloubky 3m. Svítidlo
Kanlux AKVEN LED je vyrobeno ze zeleného hliníku. Prodává se
v setu se světelným zdrojem TOMI LED 5W MR16 v teplé barvě.

PARAMETRY  VÝROBKU:

Barva: zelená
Místo montáže: k usazení na zem
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Zdroj světla v balení: ano
Délka [mm]: 82
Průměr [mm]: 72
Množství průchodek: 1
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 12 AC; 12 DC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: max 35
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III
Zdroj světla: MR16
Světelný tok [lm]: 300
Barva světla: teplá bílá
Patice: Gx5,3
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: 120
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-1,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180
Stupeň krytí IP: 68
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PARAMETRY  PRO  LED  A  OLED  SVĚTELNÉ  ZDROJE:

Třída energetické účinnosti: G
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g]: 370
Gramáž [g]: 424
Délka jednotkového balení [cm]: 8
Šířka jednotkového balení [cm]: 8
Výška jednotkového balení [cm]: 9.5
Hmotnost kartonu [kg]: 4.24
Šířka kartonu [cm]: 18.5
Výška kartonu [cm]: 11
Délka kartonu [cm]: 42
Objem kartonu [m³]: 0.008547


