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Kanlux BTL LED je nový design svítidel přizpůsobený systému
Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou
vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTL
jsou svítidla ve směrovém provedení s čočkou a nastavením
úhlu svícení v rozsahu od 15⁰ do 45⁰. Volitelně lze použít clonu
se strukturou plástve, která snižuje oslnění. U Kanlux BTL si
můžeme vybrat výkon (18W, 28W, 38W), barvu krytu (bílá nebo
černá) a barvu světla (teplá nebo neutrální). Řada svítidel
Kanlux BTL má vysoký index podání barev Ra 90+ a jejich
vysokou kvalitu potvrzuje 5letá záruka.

PARAMETRY  VÝROBKU:

Barva: bílá
Místo montáže: na liště TEAR
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Typ diody: LED COB
Světelný tok [lm]: 1800
Barva světla: teplá bílá
Životnost [h]: 50000
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Úhel svícení [°]: 15-45
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: 5+25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 340
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90
Stupeň krytí IP: 20

PARAMETRY  PRO  LED  A  OLED  SVĚTELNÉ  ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 90
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LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Způsob balení: 30
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 30
Čistá jednotková hmotnost [g]: 318
Gramáž [g]: 402.67
Délka jednotkového balení [cm]: 12
Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5
Výška jednotkového balení [cm]: 14
Hmotnost kartonu [kg]: 12.0801
Šířka kartonu [cm]: 30
Výška kartonu [cm]: 38.5
Délka kartonu [cm]: 45
Objem kartonu [m³]: 0.051975

DALŠÍ  INFORMACE:

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce
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