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Kanlux GIVRO LED je 50 metrový svetelný had dostupný v
rôznych farbách. Pre jeho správnu funkciu je potrebné použiť
napájací zdroj GIVRO PR SET. Had sa dá rozdeliť na segmenty a
v mieste oddelenia je možné opäť spojiť v ľubovolnom
usporiadaní, vďaka prvkom systému Kanlux GIVRO LED.
Pomocou farebných LED hadov je možné zmeniť charakter
miestnosti. Kanlux GIVRO LED sa dá tiež použíť vonku: balkóny,
altány aj záhrady.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: modrá
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným
materiálom: áno
Dĺžka [mm]: 50000
Priemer [mm]: 13

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 DC
Menovitý výkon [W]: 125
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Typ diódy: LED DIP
Farba svetla: modrá
Menovitá životnosť lampy [h]: 50000
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: -5÷25
Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s
energetickými triedami: A++,A+,A
Stupeň IP: 44

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE:

dĺžka hadice 50m
možnosť delenia LED pásku na segmenty (1m = 36x LED)
pre správnu činnosť je potrebný napájaci set GIVRO PR SET
dostupný v ponuke Kanlux

PRÍSLUŠENSTVO:
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08637 GIVRO PR SET Napájenie LED hada, GIVRO PR SET
(08637)

08636 GIVRO-90L Rozbočka typu L, GIVRO-90L (08636)

08639 GIVRO-I Rozbočka typu "I", GIVRO-I (08639)

08641 GIVRO-T Rozbočka typu "T", GIVRO-T (08641)

08635 GIVRO-X Rozbočka typu "X", GIVRO-X (08635)

08640 GIVRO-PEND Plastová príchytka, 10 ks v balení,
GIVRO-PEND (08640)
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08638 GIVRO-Z Koncovka, 3 ks v balení, GIVRO-Z
(08638)


