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Exteriérové svietidlá Kanlux VADRA sú určené k montáži na
stenu (nástenné svetlá) alebo na pevný podklad (stĺpiky).
Kanlux VADRA využíva vymeniteľné zdroje svetla. Môžete si
sami vybrať ľubovoľnú farbu a intenzitu vonkajšieho svietidla. 

PARAMETRE  VÝROBKU:

Farba: antracit
Miesto montáže: k usadeniu na stenu
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,2m
Wykrywanie ruchu: áno
Svetelný zdroj v súprave: ne
Smer svietenia svietidla: hore
Dĺžka [mm]: 82
Šírka [mm]: 111
Výška [mm]: 210
Nastavenie citlivosti: áno
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 11
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Materiál difúzora: plast
Zdroj svetla: GLS/CFL/LED
Pätica: E27
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ snímača: PIR
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-4
uhol snímača [°]: 90
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom
snímač deteguje pohyb [lx]: 10
Stupeň IP: 44
Dosah čidla [m]: max 7

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Spôsob balenia: 8
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 8
Čistá kusová hmotnosť [g]: 544
Gramáž [g]: 658.75
Dĺžka kusového balenia [cm]: 12
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Šírka kusového balenia [cm]: 9
Výška kusového balenia [cm]: 22.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 5.27
Šírka kartónu [cm]: 26
Výška kartónu [cm]: 25
Dĺžka kartónu [cm]: 38
Objem kartónu [m³]: 0.0247

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE:

Maximálna výška zdroja svetla 110 mm
VADRA 21L-UP SE - svietidlo so snímačom pohybu PIR


