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Kanlux MORTA AR/ES je prispôsobený do zdrojov AR 111 a ES
111. Vďaka tomu môžeme získať väčší prúd svetla ako predtým.
Kanlux MORTA AR/ES sú vyrobené z lešteného skla s hrúbkou 8
mm. Ďalšou výhodou je nastavenie smeru osvetlenia ±20°.
Svietidlá sa dajú prispôsobiť inštalácii, sami vyberáme päticu a
rozhodneme, či bude svietidlo použité pri 12V alebo 230V.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: čierna
Povinnosť používania samotienených lámp: áno
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
dekoračný krúžok bez keramického držiaka: áno
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným
materiálom: áno
Svetelný zdroj v súprave: nie
Výška [mm]: 28
Priemer [mm]: 180
Montážny otvor [mm]: Ø140

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximálny výkon [W]: max 20
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II/III
Zdroj svetla: AR-111/ES-111
Pätica: G53/GU10/GZ10
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,B,C,D,E
Materiál korpusu: sklo
Nastavenie uhlov svietidla: v jednej osi
Nastavenie uhlov svietidla [°]: 20
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 20
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 20
Čistá kusová hmotnosť [g]: 434
Gramáž [g]: 521
Dĺžka kusového balenia [cm]: 18.5
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Šírka kusového balenia [cm]: 3.5
Výška kusového balenia [cm]: 18.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 10.42
Šírka kartónu [cm]: 38
Výška kartónu [cm]: 20.5
Dĺžka kartónu [cm]: 38
Objem kartónu [m³]: 0.029602


