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Kanlux NOTUS sú rastrové svietidlá, ktoré sa vyznačujú
jednoduchou a rýchlou montážou. Rastre sú stále veľmi
populárne riešenie osvetlenia kancelárskych alebo
priemyselných interiérov. Je to vďaka dobrým svetelným
parametrom za dobrú cenu, jednoduchej konštrukcii a odolnosti
materiálov, z ktorých sú vyrobené.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Spustenie predradníka / lampy: studená
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Svetelný zdroj v súprave: nie
Dĺžka [mm]: 1225
Šírka [mm]: 295
Výška [mm]: 75

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Maximálny výkon [W]: 2 x 36
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Zdroj svetla: T8
Pätica: G13
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
Materiál korpusu: oceľ
Materiál reflektora: hliníková zliatina
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5
Typ predradníka: EVG
Energetická trieda predradníka: A2
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Minimálny počet pre plnú paletu [ks]: 50
Čistá kusová hmotnosť [g]: 2860
Gramáž [g]: 3430
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Dĺžka kusového balenia [cm]: 125
Šírka kusového balenia [cm]: 30.5
Výška kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.43
Šírka kartónu [cm]: 31
Výška kartónu [cm]: 8.8
Dĺžka kartónu [cm]: 125.5
Objem kartónu [m³]: 0.034236

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE:

reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena
V
pätice žiariviek zakryté reflektorom
svietidlá sú prispôsobená pre zavesenie na oceľové lanká
predradník značky TRIDONIC v triede A2
jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
rýchlospojka pre pripojení napájania, zjednodušuje a
urýchľuje montáž, prášková farba
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PRÍSLUŠENSTVO:

07870 ROPE-NT 150 ROPE-NT 150 ocelové lanko
(dvojité) na zavesenie svietidla,
2 ks v balení

07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE ocelové
lanko (jedno) na zavesenie
svietidla, 2 ks v balení


