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LEDINAIRE DN010B
Downlight
DN010B LED10S/840 PSU WH

LED Module, system flux 1000 lm - 840 - Power supply
unit - WH

Egyszerű, azonnal használható, jó minőségű és megbízható
– ez a LEDINAIRE szépsége. A LEDINAIRE egyszerű, csak a
legszükségesebbeket nyújtja, és semmi mást. Nem költünk
olyanokra, amire Önnek nincs szüksége: nincs csillogó
csomagolás, nincsenek fölösleges prospektusok. Népszerű,
olcsó LED-es megoldásokat kínálunk, biztosítva, hogy a
LED-es világítás a megfizethető árszinten belül marad, és
hogy termékeink mindig a lehető legmagasabb normáknak
felelnek meg. A világításnak ez a megközelítése azt jelenti,
hogy a vásárló pontosan azt kapja, amit a dobozon olvashat:
megbízhatóságot, megfizethetőséget és
energiatakarékosságot. Az általános világításra tervezett
LEDINAIRE DN010B Downlight költségkímélő,
energiatakarékos LED-es megoldás folyosók, mosdók és
közlekedőhelyiségek megvilágítására.

Termék adatok

• Általános információ
A fényforrások száma 1 [ 1 pc]
Fényforrás család kód LED10S [ LED Module, system flux

1000 lm]
A fényforrás színe 840
Cserélhető fény-
forrás

Nem

Vezérlő/tápegység/
transzformátor

PSU [ Power supply unit]

Vezérlővel együtt Igen
A lámpatest fényszó-
ródása

120°

Csatlakozás PIP [ Push-in connector and pull
relief]

IEC védelmi osztály Safety class I (I)

Szín WH
Szabványos RAL-szín Traffic white (9016)
Izzóhuzalos teszt 650/5 [ Temperature 650 °C,

duration 5 s]
CE jelölés CE mark

• 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

• 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)
Fényáramtűrés +/-10%
Kezdeti Korrelált
színhőmérséklet

4000 K

Kezdeti bemeneti
feszültség

15 W

• Alkalmazási feltételek
Környezeti hőmér-
séklettartomány

+10 és +40 °C között

Átlagos környezeti
hőmérséklet

25 °C

• Termékadatok
Teljes termékkód 871016329860399
A termék megrende-
lési neve

LEDINAIRE DN010B LED10S/840
PSU WH

EAN/UPC - termék 8710163298603
Rendelési kód 29860399
Számláló – csomag
dobozonként

1

Számláló – csomag
dobozonként

36

Anyagszám (12NC) 911401707002
Nettó tömeg (darab) 0.340 kg
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