
19731   NOTUS 3 EVG 418 NT
Přisazené rastrové svítidlo

Dokument vytvořen: 07.07.2020, 12:35
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře. CS

Kanlux NOTUS jsou rastrová svítidla, která se vyznačují snadnou
a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení
osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů. Je to díky
dobrým světelným parametrům za dobrou cenu, jednoduché
konstrukci a odolnosti materiálů, ze kterých jsou vyrobeny.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Spuštění předřadníku / lampy: studená
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Zdroj světla v balení: ne
Délka [mm]: 615
Šířka [mm]: 615
Výška [mm]: 75

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 4 x 18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Zdroj světla: T8
Patice: G13
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: 5÷25
Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými
třídami: A++,A+,A,B
Materiál korpusu: ocel
Materiál reflektoru: hliníková slitina
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5
Typ předřadníku: EVG
Energetická třída předřadníku: A2
Stupeň krytí IP: 20

DALŠÍ  INFORMACE:

reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru
písmene V
patice zářivek zakryty reflektorem
svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka
předřadník značky TRIDONIC ve třídě A2
snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje
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montáž, prášková barva

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

07870 ROPE-NT 150 ROPE-NT 150 ocelové lanko
(dvojité) pro zavěšení svítidla, 2
ks v balení

07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE ocelové
lanko (jedno) pro zavěšení
svítidla, 2 ks v balení


