
Pentura Mini LED
BN130C LED5S/830 PSU L585

BN130C - LED Module, system flux 500 lm - 830 - Power
supply unit - 585 mm

A Pentura Mini LED egy rendkívül vékony szabadonsugárzó,
amely a LED-es technika energiamegtakarítási előnyei
mellett kiváló világítást is biztosít: erős, egyenletes
fényeloszlású, jó színvisszaadású fényt.Rendkívül egyszerűen
felszerelhető szűkös helyekre is, pl. boltokban polc alá, vagy
íróasztalok és munkaállomások tetejére otthon vagy otthoni
irodában. Beépített meghajtójának és átmenő
vezetékezésének köszönhetően a felszerelés nagyon rövid
időt vesz igénybe. A tápkábel, a rögzítőkapcsok és a
csatlakoztatási kiegészítők mellékelve vannak. Az áttetsző
végzáró elemek kiküszöbölik a lámpatestek közötti sötét
foltokat, így az ügyfelek folyamatos fénysávot alakíthatnak ki.

Termék adatok

• Általános információ
A fényforrások száma 1 [ 1 pc]
Fényforrás család kód LED5S [ LED Module, system flux 500

lm]
A fényforrás színe 830
Cserélhető fény-
forrás

Nem

Vezérlő/tápegység/
transzformátor

PSU [ Power supply unit]

Vezérlővel együtt Igen
IEC védelmi osztály Safety class II (II)
Izzóhuzalos teszt 850/5 [ 850/5]
CE jelölés CE mark
Hossz 585 mm

• Működtetés és elektronika
Bemeneti feszültség 220 to 240 V
Bemeneti frekvencia 50-60 Hz

• Vezérlők és fényerő-szabályozás
Szabályozható
fényerő

Nem

• Mechanika és tokozás
Ház anyaga Polycarbonate
Optika/lencse anyaga Glass

• Tanúsítvány és alkalmazási területek
Por és víz elleni
védelem kódja (IP)

IP20 [ IP20]

Mechanikus ütődés-
védelmi kód

IK02 [ 0.2 J standard]

• Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)
Kezdeti fényáram 500 lm
A LED-es világítótest
kezdeti hatásfoka

71 lm/W

Kezdeti Korrelált
színhőmérséklet

3000 K

Kezdeti Színvisszaa-
dási index

>75

Kezdeti színérték (0.42, 0.40) SDCM <5
Kezdeti bemeneti
feszültség

7 W

• Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)
Átlagos hasznos élet-
tartam – L90B50

15000 h

Átlagos hasznos élet-
tartam – L80B50

30000 h

Átlagos élettartam –
L70B50

40000 h

A vezérlő meghibáso-
dási aránya 5000
órára vetítve

1.5 %



• Alkalmazási feltételek
Környezeti hőmér-
séklettartomány

0 és +35 °C között

Megfelel véletlen-
szerű kapcsolásokhoz

Nem

• Termékadatok
Teljes termékkód 871016329652499
A termék megrende-
lési neve

BN130C LED5S/830 PSU L585

EAN/UPC - termék 8710163296524

Rendelési kód 29652499
Számláló – csomag
dobozonként

1

Számláló – csomag
dobozonként

24

Anyagszám (12NC) 911401704802
Nettó tömeg (darab) 0.230 kg

Méretezett rajza

Fotometriai adatok
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