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Kanlux EMIRES LED je mimoriadne elegantná stolná lampa.
Vyznačuje sa nastaviteľným ramenom v dvoch osiach a
poréznou štruktúrou, ktorá jej dodáva jedinečný štýl. Kanlux
EMIRES ponúkame v dvoch farbách (čierna matná a biela
matná) a troch farieb svetla (WW 3000K, NW 4000K, CW
6000K), samozrejmosťou je plynulé nastavenie intenzity
osvetlenia. Stolná lampa Kanlux EMIRES LED pohodlne
kombinuje všetky funkcie v jednom tlačidle: zapnutie, zmena
farby svetla a zmena intenzity osvetlenia. Lampa je dodávaná s
napájacím adaptérom a napájacím káblom.

TYP  SVETELNÉHO  ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: DLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

PARAMETRE  VÝROBKU:

Farba: čierna
Miesto montáže: na zemi
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m
Možnosť stmievania výhradne pomocou integrovaného
elektronického obvodu: áno
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Spínač: áno
Dĺžka [mm]: 150
Výška MAX [mm]: 550
Šírka [mm]: 120
Integrovaný LED zdroj svetla: áno
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 5,5
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Modul LED: DE93411H20
Svetelný tok [lm]: max 250
Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela
Životnosť [h]: 25000
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Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Materiál korpusu: plast
Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou
Dĺžka vodiča [m]: 1
Doba nahrievania lampy [s]: <1
Doba zapnutia lampy [s]: <0,5
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180
Stupeň IP: 20
Dodatočné informácie: Výmenu svetelného zdroja LED môže
vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)
Dodatočné informácie: Výmenu riadiaceho zariadenia môže
vykonať koncový uživateľ

PARAMETRE  SMEROVÝCH  SVETELNÝCH  ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 122
Uhol svetelného zväzku [°]: 110

PARAMETRE  SVETELNÝCH  ZDROJOV  LED  A  OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja
(kWh/1000h): 4
Trieda energetickej účinnosti: G
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
360
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
v širokom kuželi (120°)
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000/6000/3000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4
Výška svetelného zdroja [mm]: 213
Šírka svetelného zdroja [mm]: 22
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2
Index podania farieb: 80
Súradnice chromatickosti (x): 0.38/0.315/0.44
Súradnice chromatickosti (y): 0.38/0.340/0.403
Hodnota indexu podania farieb R9: 9
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Spôsob balenia: 20
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 20
Čistá kusová hmotnosť [g]: 614
Gramáž [g]: 802.5
Dĺžka kusového balenia [cm]: 13.5
Šírka kusového balenia [cm]: 6
Výška kusového balenia [cm]: 35
Hmotnosť kartónu [kg]: 16.05
Šírka kartónu [cm]: 32.5



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

33225   EMIRES LED B
Kancelárská stolná LED lampa

Vytvorený dokument: 15.11.2022, 01:27
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára. SK

Výška kartónu [cm]: 38
Dĺžka kartónu [cm]: 55.5
Objem kartónu [m³]: 0.068543


