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KANLUX SANI sú prisadené svietidlá. Vyznačujú sa jednoduchým
štýlom a dostupnosťou v dvoch farbách - bielej a čiernej. Vysoký
stupeň krytia svietidiel (IP44) umožňuje ich použitie v
miestnostiach, kde sú elektrické zariadenia vystavené zvýšenej
vlhkosti a riziku zaplavenia vodou, okrem iného kúpeľňa a
kuchyňa. Univerzálny tvar a povrchová úprava vám umožní
kombinovať ich s produktmi Kanlux BORD, Kanlux MINI BORD a
Kanlux Larita.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto montáže: na zabudovanie na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným
materiálom: áno
Svetelný zdroj v súprave: nie
Výška [mm]: 95
Priemer [mm]: 80

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Maximálny výkon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Materiál difúzora: plast
Zdroj svetla: PAR16
Pätica: GU10
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s
energetickými triedami: A++,A+,A
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5
Stupeň IP: 44

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 20
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 20
Čistá kusová hmotnosť [g]: 280
Gramáž [g]: 334
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Dĺžka kusového balenia [cm]: 9
Šírka kusového balenia [cm]: 9
Výška kusového balenia [cm]: 10.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.68
Šírka kartónu [cm]: 19.5
Výška kartónu [cm]: 23
Dĺžka kartónu [cm]: 45
Objem kartónu [m³]: 0.020183


