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Kanlux GALOBA je kompletní řada svítidel, která se skládá ze
závěsných svítidel (GALOBA C), nástěnných svítidel (GALOBA W)
a nástěnno-stropních svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOBA C
lze úspěšně použít při osvětlení ostrůvků nebo stolů, nástěnno-
stropní svítidla GALOBA (od 1 do 4 světelných bodů) lze použít v
obývacím pokoji, předsíni nebo ložnici. Aranžmá doplní nástěnná
svítidla GALOBA W se zabudovaným vypínačem. Celá řada
svítidel Kanlux GALOBA má odnímatelné stínidlo, díky kterému
můžeme rychle a pohodlně měnit světelné zdroje. Maximální
výška světelného zdroje u svítidel GALOBA je 55mm.
Doporučujeme používat zdroje Kanlux SMART (S GU10) nebo iQ-
LED LIFE (IQ LED L GU10).

PARAMETRY  VÝROBKU:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Zdroj světla v balení: ne
Délka [mm]: 780
Šířka [mm]: 80
Výška [mm]: 140
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 4 x max 35
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Zdroj světla: PAR16
Patice: GU10
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5
Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 335
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 315
Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Způsob balení: 4
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 4
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1420
Gramáž [g]: 1807.5
Délka jednotkového balení [cm]: 82.5
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Šířka jednotkového balení [cm]: 9.5
Výška jednotkového balení [cm]: 14
Hmotnost kartonu [kg]: 7.23
Šířka kartonu [cm]: 21
Výška kartonu [cm]: 30
Délka kartonu [cm]: 85
Objem kartonu [m³]: 0.05355

DALŠÍ  INFORMACE:

Maximální výška světelného zdroje 55mm


