
Kanlux 
DABA PRO 
plafoniery do 
profesjonalnego 
zastosowania



- 4 modele do wyboru 
- wersja bez czujnika ruchu (25W)
  oraz z czujnikiem ruchu (26W)
- dwa kolory obudowy 
  biały i czarny

Wybierz idealną 
plafonierę
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Szczelność IP65 oprawy  
DABA PRO to wysoka wytrzyma-
łość na warunki atmosferyczne.

DABA PRO to odporność 
na uderzenia IK10
(oprawa „wandaloodporna”) 
i dodatkowe zabezpieczenie
oprawy przed otwarciem.



WARRANTY
5 years

microwave
MOTION

sensor
HIGH
~110 lm/W

 Wysoka jakość wykonania 
potwierdzona 5 letnią gwarancją.

 Wysoka skuteczność ~110lm/W.
 Regulowany czujnik  
    mikrofalowy (dla wersji 26W).
 Możliwość łączenia na zasadzie

master-slave.
 Oprawa jest wyposażona 

w szybkozłączki ułatwiające 
instalację.

* 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia 
  gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

master-slave



Plafoniery DABA PRO można łączyć
ze sobą na zasadzie MASTER → SLAVE, 
tzn. pierwsza (ew. pierwsza i ostatnia) 
oprawa posiadająca czujnik który steruje 
ciągiem opraw, włączając i wyłączając 
jednocześnie całą linię świetlną.
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Master
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Szeroki zakres zastosowań - możliwość zastosowania na zewnątrz
(dworce, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe)

Kanlux DABA PRO
idealna na każdą 
inwestycje

Kanlux DABA PRO
idealna na każdą 
inwestycje



Szeroki zakres zastosowań - możliwość zastosowania wewnątrz
(łazienki, kuchnie, pomieszczenia mieszkalne, recepcje, korytarze)



Informacje techniczne:

Parametry: 
 Zasilanie 220-240V~ 50Hz, II klasa ochronności
 Skuteczność oprawy: 112 lm/W (bez czuj.) / 107 lm/W (z czuj.)
 Trwałość oprawy: >50000h
 Ilość cykli wł/wył: >25000x
 Materiał obudowy: tworzywo ABS
 Materiał klosza: poliwęglan 

• DABA PRO 25W NW-B 19065 25W 2800lm 4000K nie czarny

• DABA PRO 25W NW-W 19064 25W 2800lm 4000K nie biały

• DABA PRO 26W NW-SE-B 19067 26W 2800lm 4000K tak czarny

• DABA PRO 26W NW-SE-W 19066 26W 2800lm 4000K tak biały
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Dobrze spakowane


