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Rastrové svietidlá sa dychtivo inštalujú na miestach, ako sú
konferenčné miestnosti, komunikačné trasy, obchody, sklady a
tiež na všetkých miestach vyžadujúcich dostatočné osvetlenie a
pohodlie pri práci.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Svetelný zdroj v súprave: nie
Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné
Dĺžka [mm]: 600
Šírka [mm]: 610
Výška [mm]: 70

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Maximálny výkon [W]: 4 x max 18
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Zdroj svetla: T8 LED
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
Materiál korpusu: oceľ
Materiál reflektora: oceľový plech potiahnutý hliníkovou fóliou
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 2
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 2
Čistá kusová hmotnosť [g]: 2134
Gramáž [g]: 2600
Dĺžka kusového balenia [cm]: 62.5
Šírka kusového balenia [cm]: 16
Výška kusového balenia [cm]: 62.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 5.2
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Šírka kartónu [cm]: 16
Výška kartónu [cm]: 62.5
Dĺžka kartónu [cm]: 62.5
Objem kartónu [m³]: 0.0625
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