
svítidlo se dá zavěsit také �
pomocí šroubů v místech 
výztuh na jeho korpusu

svítidlo je osazeno deskami�
s čipy SMD LED LG

� závěsný háček snadno
doplnitelný ke klasické
sponě pro uchycení svítidla

�

opálová optika / opálová optika

na korpusu umístěna v drážce,
jejím posouváním se dá měnit 
rozteč jednotlivých úchytů

svietidlo sa dá zavesiť aj �
pomocou skrutiek v miestach 
výstuhna jeho korpusu

svietidlo je osadené doskami�
s čipmi SMD LED LG

� závesný háčik ľahko
doplniteľný ku klasickej
spone pre uchytenie svietidlá

� spona pre uchytenie svietidla 
je na korpusu umiestnená 
v drážke, jej posúvaním sa 
dá meniť rozteč jednotlivých 
úchytov

DKC CZ/SK

bez DPH

8595619105809 11,6 1668 800
MAH-LED-BOARD-136-L-3666 910581 na dotaz
MAH-LED-BOARD-236-L-7332 910582 8595619105823 46,4 6672 1400 na dotaz
MAH-LED-BOARD-158-L-4583 910583 8595619105830 29 4171 1780 na dotaz
MAH-LED-BOARD-258-L-9166 910584 8595619105847 58 8341 1400 na dotaz
CL-MAH-UP-GF-INOX-A 900422
EY-MAH-UP-GF-H 900421
EY-MAH-UP-GF 900101

� svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku
pro svítidlo � 91058 je teplotní rozhraní -20 °C až +30 °C

� svítidlo je osazeno deskami s čipy SMD LED LG se světelným tokem až 170 lm/W

� svietidlo obsahuje priechodku a upchávku
� pre svietidlo 910584 je teplotné rozhranie -20 °C až +30 °C

� svietidlo je osadené doskami s čipmi SMD LED LG so svetelným tokom až 170 lm/W

� A lámpatest tartozéka  szűkítő és  tőmítőgyűrű
� Pót lámpabúra a Kanlux MAH UP-GF / PC -hez
� MAH UP-GF / PC  világítótesthez vállasztható refl ektor megtaláható a Kanlux kinálatában

MAH-236 - 1277
MAH-258 - 1577

MAH-2x36W, 2x28W, 2x54W, 46,4W - 1304mm,
MAH-2x58W, 2x35W, 2x49W, 2x80W, 58W - 1604mm

90
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MAH-236,
MAH-258 - 116

99

těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem UP-GF�
/ difuzor PMMA s patentovanou technologií / spona: nerez

teleso svietidla: polyester plnený skleným vláknom UP-GF�
/ difúzor PMMA s patentovanou technológiou / spona: nerez

� test és rögzítő: üvegszál erősítésü poliészter UP-GF
/ búra és a kapocs anyaga polikarbonát PC
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MAH-LED-BOARD-236

křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe

Na přání lze dodat také varianty
s vyšším i nižším výkonem

Na želanie možno dodať tiež varianty
s vyšším i nižším výkonom

Minden típus rendelhető klasszikus vagy 
LED vészvilágító egységgel.

� EY-MAH-UP-GF

� EY-MAH-UP-GF-H

� CL-MAH-UP-GF-INOX-A

� MAH-LED-BOARD-136
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MAH-T8/T5-MET-BG a MAH-LED BOARD-MET-BG 

MAH-T8/T5-MET-BG 

Svítidlo kovové prachotěsné Svietidlo prachotesné 
Por-és páramentes lámpatest

50/60Hz220-240V~

≥85

ta 

65

LED SMD 50000

4000NW 2x(1-2,5) 

YEAR
guaranty

EMERGENCY EVG

DALI

EVG

switch DIM-20°/+45°C

0,53x(1-2,5)>50000

3-5
10

Svietidlo kovové prachotesné 

MAH-T8-MET-BG 

MAH-T5-MET-BG 

T5

-20°/+45°C

0,53x(1-2,5)>50000

3-5
10T5

MAH-LED BOARD-MET-BG

-20°/+45°C

3-5
0,52x(1-2,5)>100000 8

MAH-T8-MET-BG 

910779 8595619107797 2x36W 4800šedá / šedá na dotazMAH-236-MET-BG
MAH-258-MET-BG 910780 8595619107803 2x58W šedá / šedá 5200 na dotaz

MAH-LED BOARD-MET-BG

910788 8595619107889 46,4W 4900šedá / šedá na dotazMAH-LED-236-MET-BG-7332
MAH-LED-258-MET-BG-9166 910789 8595619107896 58W šedá / šedá 5300 na dotaz

6232lm
7790lm

910792 8595619107926 46,4W 5000šedá / šedá na dotazMAH-LED-236-MET-BG-7332
MAH-LED-258-MET-BG-9166 910793 8595619107933 58W šedá / šedá 5400 na dotaz

5280lm
6600lm

MAH-LED BOARD-MET-BG - Svítidlo s opálovou optikou 110° pro snížení oslnění

Těleso svítidla: lakovaný ocelový plech
Difuzor svítidla: tvrzené, borosilikátové sklo /
Teleso svietidla: lakovaný oceľový plech
Difúzor svietidlá: tvrdené, borosilikátové sklo

60000[h]

MAH-T5-MET-BG 

MAH-228-MET-BG
MAH-254-MET-BG
MAH-235-MET-BG
MAH-249-MET-BG
MAH-280-MET-BG

910781
910782
910783
910784
910785

8595619107810
8595619107827
8595619107834
8595619107841
8595619107858

2x28W
2x54W
2x35W
2x49W
2x80W

šedá / šedá
šedá / šedá
šedá / šedá
šedá / šedá
šedá / šedá

4200
4200
4600
4600
4600

na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz Ta=40°C


