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

34982 VIMO EL 27 SE-B
Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla
5905339349828
Řada svítidel Kanlux VIMO se vyznačuje unikátním tvarem
připomínajícím lucerny. Tato zahradní svítidla s vyměnitelným
zdrojem světla jsou k dispozici ve dvou barvách: matná černá a
bronzová (měděná). Kanlux VIMO nabízí dvě velikosti sloupků a
nástěnná svítidla, můžeme si také vybrat verze se senzorem
pohybu. Díky tomuto netradičnímu tvaru a stupni krytí IP44
bude Kanlux VIMO vypadat skvěle na každé zahradě nebo v
okolí domu.
PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Wykrywanie ruchu: ano
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Zdroj světla v balení: ne
Délka [mm]: 150
Šířka [mm]: 165
Výška [mm]: 270
Regulace citlivosti: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: max 15
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PC
Zdroj světla: LED
Patice: E27
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: -20÷40
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ čidla: PIR
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-7
Detekční úhel čidla [°]: 100
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo
detekuje pohyb [lx]: 10-2000
Stupeň krytí IP: 44
Dosah čidla [m]: max 6
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Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
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LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 6
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 6
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1200
Gramáž [g]: 1431.67
Délka jednotkového balení [cm]: 17
Šířka jednotkového balení [cm]: 15.5
Výška jednotkového balení [cm]: 28
Hmotnost kartonu [kg]: 8.59002
Šířka kartonu [cm]: 36.5
Výška kartonu [cm]: 30.5
Délka kartonu [cm]: 48.5
Objem kartonu [m³]: 0.053993

Dokument vytvořen: 16.11.2022, 17:06
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS

