Strålkastare - XLED Home 2, sensor

XLED Home 2 är en strålkastare från STEINEL som kombinerar sensorteknik och LED-ljus. Strålkastaren tänds upp och ger ett kraftigt
ljus när sensorn detekterar rörelse i sitt bevakningsområde. XLED Home 2 är perfekt att använda vid uppfart, gårdsplan, parkeringsplats, runt fastigheter etc. Tack vare den jämna ljusbilden och att LED-panelen och kan vinklas rakt ned, åt sidan men även uppåt
så är det möjligt att elegant belysa fasad, träd m.m. För att säkerställa en lång livslängd för LED-lamporna är baksidan på strålkastarhuvudet försett med effektiva kylflänsar av magnesium komposit. XLED Home 2 finns i vit, svart, silver och grafit. XLED Home 2
finns även i utförande utan rörelsevakt.
Kapslingsklass:
Montage:
Anslutning:
Utförande:
Rörelsevakt:
Ljuskälla:
Omgivningstemp:
Elektriska data:
Mått (HxBxD):
Övrigt:

IP44, klass II
Vägg. Utomhus, inomhus. Två fästhål c/c 53 mm.
Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 3x2,5 mm2 (fas, tändtråd, nolla).
Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium med kylflänsar. 		
Strålkastahuvudet är svängbart 180° (sidled) och kan vinklas 0-180° (dvs riktas ner eller rakt upp).
IR-sensor, bevakar max 14 m. för gående personer (ej rakt emot), vid rekommenderad montagehöjd.			
Bevakningsvinkel 140° med underkrypskydd. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista 		
rörelse, inställbar från 10 sekunder till 35 minuter. Försedd med inställbart skymningsrelä 2-2000 lux.
LED med total effekt 14,8W (systemeffekt). Ljusflöde 1184 lm (80 lm/W). Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 3,
Ra >80. Färgtemperatur 4000K. Strömförbrukning 75mA.
-20°C - +40°C
230-240V, 50Hz, effektfaktor 0,84
194 x 180 x 161 mm
XLED Home med rörelsevakt kan styra andra XLED Home strålkastare, max 2 st.

Art nr:			
E77 640 10		
E77 640 11 		
E77 640 12 		
E77 640 13 		

Typ:
XLED Home 2, sensor, vit
XLED Home 2, sensor, svart
XLED Home 2, sensor, silver
XLED Home 2, sensor, grafit

Tillbehör:
E77 640 50		
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