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Svítidla řady ARET, to jsou prsteny z hliníkové slitiny a
ocelového plechu. Jsou také bez patice - sami se rozhodujeme,
zda použijeme patici GZ10 nebo Gx5,3. Pomáhá nám to
přizpůsobit instalaci světelných zdrojů, které máme v místnosti.
ARET může fungovat jako pomocné osvětlení v domácnostech,
barech, restauracích, všude tam, kde chceme zdůraznit
zajímavé uspořádání místnosti nebo zvýraznit její fragmenty.

PARAMETRY  VÝROBKU:

Barva: bílá
Povinnost používání samostínících lamp: ano
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
dekorativní prsten bez keramické patice: ano
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním
materiálem: ano
Zdroj světla v balení: ne
Délka [mm]: 185
Šířka [mm]: 100
Výška [mm]: 40
Montážní otvor [mm]: 90x170
Jmenovité napětí [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximální výkon [W]: 2 x max 10
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II/III
Zdroj světla: MR16/PAR16
Patice: Gx5,3/GU10
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Regulace úhlu svítidla: v jedné ose
Regulace úhlu svítidla [°]: 20
Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Způsob balení: 25
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 25
Čistá jednotková hmotnost [g]: 284
Gramáž [g]: 359.2
Délka jednotkového balení [cm]: 19
Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5
Výška jednotkového balení [cm]: 5
Hmotnost kartonu [kg]: 8.98
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Šířka kartonu [cm]: 22
Výška kartonu [cm]: 32.5
Délka kartonu [cm]: 63
Objem kartonu [m³]: 0.045045

DALŠÍ  INFORMACE:

Dekorativní prsten bez patice


