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Strålkastare - XLED PRO XL Square SL

XLED PRO XL Square ingår i Steinels familj av LED-strålkastare. Den passar utmärkt för entré, fasad, lastkaj, gårdsplan där man 
behöver mycket ljus på en mer koncentrerad yta i kombination med låg underhålls- och driftskostnad. XLED PRO Square har en 
kvadratisk jämn ljusbild och den finns med eller utan rörelsevakt samt med två olika ljusflöden. Strålkastarhuvudet är försett med 
kraftfulla kylflänsar av aluminium. För att säkerställa ljuskvalité och lång livslängd för LED-lamporna är XLED strålkastarna dessutom 
försedda med en aktiv temperaturkontroll.

Användningsområde: Utom- och inomhus för att belysa ytor vid offentliga byggnader, industri, parkering, passage m.m.
Utförande:  LED-strålkastare med kvadratisk ljusbild. Strålkastarhuvud av pressgjutet aluminium med kylflänsar. Väggfäste av  
 aluminium. Alla plastdetaljer av polykarbonat. Stålkastarhuvudet ställbart 0-90° i höjdled och 340° i sidled. 
Anslutning:  Två införingshål med strypnippel i nederkant för anslutning bakifrån. Distanser för anslutning av utanpåliggande  
 ledning. Plint 4x2,5 mm² (fas, nolla, styrning, jord). 
Montage:  Vägg. Fyra fästhål. Upp till 10 st XLED PRO Square/Wide med eller utan sensor kan kopplas samman via   
 styrledningen. Alla strålkastare i gruppen tänds då upp när någon av strålkastarna med sensor detekterar rörelse.
Ljuskälla:  Ljusflöde 4400 lm med 48W systemeffekt, färgtemperatur 4000K. Livslängd 50.000h, L70B10 enligt LM80, 
 SDCM 3, Ra >80. 
Kapslingsklass: IP54, klass I 
Omgivningstemp: -20°C - +40°C
Elektriska data: 220-240V, 50/60Hz
Mått (HxBxD): 208 x 178 x 125 mm
Övrigt: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen 
 i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren minskas spänningen fram till LED-ljuskällorna vilket sänker 
 temperaturen.

Art nr: Typ:  
E77 634 92  XLED PRO XL Square SL, vit
E77 634 93  XLED PRO XL Square SL, svart

Tillbehör:
E77 640 78 Hörnfäste av rostfritt stål för ytterhörn
E77 640 79 Stolpfäste av rostfritt stål för 60 mm stolpe
E13 602 56 Fjärrkontroll Smart Remote


