Karty katalogowe - informacje / objaśnienia użytych symboli:

.XX

Kod koloru oprawy, do wyboru zgodnie z podanymi w karcie katalogowej możliwościami
The luminaire color code can be selected according to the data sheet possibilities
Kod źrodła światła, do wyboru zgodnie z podanymi w karcie katalogowej możliwościami, np.

.YYY

Light source code, to be chosen according to the data sheet possibilities, e.g.
930 - 3000K, CRI>90; 940 - 4000K, CRI>90;
930PWW - Premium White; 930PC - Premium Color; 930CWW - Crisp White

.ZZ

Kod koloru dodatkowych elementów oprawy, np. dodatkowych osłon, pierścieni, soczewek
The color code of additional elements, e.g. additional covers, rings, lenses

Nazwa

Nazwa handlowa oprawy

Name

Commercial name of the fixture

Strumień świetlny

Całkowity strumień wychodzący z oprawy oświetleniowej, strumień netto

oprawy
Luminous flux

Total luminous flux coming out of the lighting fixture, net luminoux flux

Kąt rozsyłu

Wyrażany w stopniach, określa kąt rozproszenia wiązka światła.

Skuteczność świetlna

Określa stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez określone źródło światła
(oprwę oświetleniową) do pobieranej przez nie energii w jednostce czasu. Wartość wyrażana

Efficacy

w lm/W.
Specifies the ratio of the luminous flux emitted by a specific light source (luminaire) to
the energy it consumes per unit of time. The value is expressed in lm/W.

CRI

Wskaźnik oddawania barw
Colour Rendering Index

Tb

Temperatura barwowa źródła światła, wyrażana w Kelvinach [K]

CCT

Light source color temperature, expressed in Kelvin [K]

Zasilacz

Rodzaj zasilacza
ON/OFF - zasilacz typu włącz/wyłącz
DALI - zasilacz z interfejsem DALI, ściemnialny

Power supply

Type of power supply
ON / OFF - standard power supply
DALI - power supply with DALI interface, dimmable

Waga

Całkowita waga oprawy (netto)

Weight

Total weight of the luminaire (net weight )
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