
29825   BLINGO TU 48W 6060 NW
Vestavný LED panel

Dokument vytvořen: 19.01.2022, 12:35
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře. CS

V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní
stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu
backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla,
které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace světlovodivé
desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje
lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také celou řadu
příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním
materiálem: ano
Napájecí zdroj v balení: ano
Délka [mm]: 595
Šířka [mm]: 595
Výška [mm]: 35
Hloubka [mm]: 595
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 48
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 6250
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Úhel svícení [°]: 90
Světelná účinnost [lm/W]: 130
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: ocel
Materiál panelu/rámu: ocel
Typ přípojky: svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,0
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Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20
UGR: <19

DALŠÍ  INFORMACE:

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce
Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0488/20, platný do
15.12.2025
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PŘÍSLUŠENSTVÍ:

28515 BLINGO DALI SET 38W Set containing accessories and
a power supply unit enabling
communication in line with DALI
protocol (28515)

28516 BLINGO DALI SET 48W Set containing accessories and
a power supply unit enabling
communication in line with DALI
protocol (28516)


