
Χωνευτό φωτιστικό LED
Essential SmartBright
G2
DN027C LED15/WW D200

Το χωνευτό φωτιστικό LED Essential SmartBright G2 είναι ένα προϊόν με καλή σχέση
ποιότητας/τιμής με υψηλή απόδοση, καλή ποιότητα και αξιοπιστία. Προσφέρει πολλαπλές
ρυθμίσεις απόδοσης από 300 lm έως 2000 lm για την αντικατάσταση των συμβατικών
χωνευτών φωτιστικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εμπορικά κέντρα, καταστήματα,

γραφεία αλλά είναι κατάλληλο και για οικιακή χρήση. Είναι η ιδανική σειρά προϊόντων για
τον εμπορικό τομέα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Χρώμα πηγής φωτός 3000/4000/6500

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού 110°

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class II (II)

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου 220 έως 240 V V

Συχνότητα εισόδου 50 ή 60 Hz

Συντελεστής ισχύος (ελάχ.) 0.9

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό περιβλήματος Plastic

Υλικό ανακλαστήρα Polycarbonate

Συνολικό μήκος 200 mm

Συνολικό πλάτος 225 mm

Συνολικό ύψος 40 mm

Συνολική διάμετρος 200 mm

Χρώμα White

Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος) 40 x 225 x 200 mm (1.6 x 8.9 x 7.9 in)

 

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP20 [ Finger-protected]

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK02 [ 0.2 J standard]

 

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος) 1500 lm

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος 3000 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης 80

Αρχική ισχύς εισόδου 18 W
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Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -20 to +40 °C

 

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 871016330928699

Όνομα παραγγελίας προϊόντος DN027C LED15/WW D200

EAN/UPC 8710163309286

Κωδικός παραγγελίας 30928699

Τοπικός κωδικός DN027C15D200WWI

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 24

Αρ. υλικού (12NC) 911401816297

Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο) 0,570 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

200

168.6

DN027C LED15/WW D200

Φωτομετρικά δεδομένα
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