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Metalhalogenidové výbojky Kanlux MHE pracujú s predradníkmi
pre vysokotlakové sodíkové výbojky/metalhalogenidové výbojky
a zapaľovače pre metalhalogenidové výbojky.

TYP  SVETELNÉHO  ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: MH
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne
Plášť: chýbajúce
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievateľný: ne

PARAMETRE  VÝROBKU:

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Šírka [mm]: 46
Výška [mm]: 273
Hĺbka [mm]: 46
Priemer [mm]: 46
Menovitý výkon [W]: 400
Materiál: sklo
Farba svetla: biela
Pätica: E40
Menovitá životnosť lampy [h]: 10000
Menovitý prúd lampy [A]: 3.3
Menovitý svetelný tok [lm]: 35000

PARAMETRE  SVETELNÝCH  ZDROJOV  LED  A  OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja
(kWh/1000h): 400
Trieda energetickej účinnosti: F
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
38000
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
v guli (360°)
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4200
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 400
Index podania farieb: 65
Súradnice chromatickosti (x): 0.375
Súradnice chromatickosti (y): 0.401
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 1927
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LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Spôsob balenia: 25
Počet kusov v hromadnom balení: 25
Čistá kusová hmotnosť [g]: 196
Gramáž [g]: 257.6
Dĺžka kusového balenia [cm]: 5
Šírka kusového balenia [cm]: 5
Výška kusového balenia [cm]: 28
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.44
Šírka kartónu [cm]: 26.5
Výška kartónu [cm]: 30
Dĺžka kartónu [cm]: 26.5
Objem kartónu [m³]: 0.021068

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE:

metalhalogenidové výbojky pracujú s predradníkom pre
vysokotlakové sodíkové / metalhalogenidové výbojky a so
štartérom pre metalhalogenidové výbojky


