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Bodová svítidla NESTA jsou dostupná ve verzi výklopná nebo
pevná. Jsou určená pro vestavnou montáž do stropu a velmi
dobře se hodí jako pomocné osvětlení v domácnostech,
kavárnách, restauracích, všude tam, kde chceme zvýraznit
zajímavé prvky místnosti. Sestavením do skupin, umožní těmto
svítidlům úspěšně plnit funkci hlavního osvětlení.

PARAMETRY  VÝROBKU:

Barva: matný chrom
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]: 82
Šířka [mm]: 82
Výška [mm]: 26
Montážní otvor [mm]: Ø75
Jmenovité napětí [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximální výkon [W]: 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 [°]: 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]: 74
Gramáž [g]: 108.4
Délka jednotkového balení [cm]: 10.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 5.42
Šířka kartonu [cm]: 24
Výška kartonu [cm]: 20



 ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

26752   NESTA DTL-C/M
Ozdobný prsten-komponent svítidla

Dokument vytvořen: 15.11.2022, 06:27
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře. CS

Délka kartonu [cm]: 55
Objem kartonu [m³]: 0.0264

DALŠÍ  INFORMACE:

Dekorativní kroužek bez patice


