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V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní
stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu
backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla,
které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace světlovodivé
desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje
lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také celou řadu
příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.

TYP  SVĚTELNÉHO  ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY  VÝROBKU:

Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním
materiálem: ano
Napájecí zdroj v balení: ano
Délka [mm]: 595
Šířka [mm]: 595
Výška [mm]: 35
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 38
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 3600
Barva světla: teplá bílá
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení
nominální doby použitelnosti: L70B50
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Úhel svícení [°]: 120
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Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: ocel
Materiál panelu/rámečku: ocel
Typ přípojky: svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,0
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20
Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést
pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)
Další informace: Výměnu řídícího zařízení může provést
koncový uživatel

PARAMETRY  PRO  LED  A  OLED  SVĚTELNÉ  ZDROJE:

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
4900
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Způsob balení: 5
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 5
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1558
Gramáž [g]: 2300
Délka jednotkového balení [cm]: 60
Šířka jednotkového balení [cm]: 3.5
Výška jednotkového balení [cm]: 64
Hmotnost kartonu [kg]: 11.5
Šířka kartonu [cm]: 20.5
Výška kartonu [cm]: 67.5
Délka kartonu [cm]: 63
Objem kartonu [m³]: 0.087176
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