ATLANTIC LB LED GII
- Kapslad LED-armatur med snabbt montage

Snabbkoppling Stucci i vardera
gavel.

Produktdata ATLANTIC LB LED GII
Atlantic LED lyser upp verkstadshallen hos KIA serviceverkstad i Karlskrona.

Kapslad LED-armatur ATLANTIC
I miljöer där belysningen står tänd hela dagarna vill man kunna
spara på drift- och underhållskostnader. Att byta ut en gammal
och ineffektiv belysningsanläggning är en god investering för
plånboken men också för arbetsmiljön.
Vår kapslade LED-armatur Atlantic har ett mycket högt ljusutbyte
vilket ger låga drift- och underhållskostnader i bland annat industri,
verkstad och garage. Nu har generation två av Atlantic kommit med

ett ännu högre ljusutbyte på hela 123lm/W. Trots det höga ljusutbytet har armaturen, tack vare sin nyutvecklade kupa med en linjär
prisma, en jämn och behaglig ljusbild. En annan nyhet är också att
Atlantic LB LED GII är försedd med Stucci snabbkoppling i bägge
gavlarna. Det innebär att montagetiden minskar avsevärt. För ännu
smidigare montage kan vi också erbjuda färdigkopplade sladdställ
i önskad längd. Nya generationen av Atlantic är nu också D-märkt
vilket innebär att den är godkänd att användas inom t.ex lantbruk
och snickerier.

Montering med Stuccikoppling
ger mycket kort montagetid och
sparar kostnader.

Ljusstyrning

Kapslingsklass:		
IP65, klass I
Montage:		
Tak och vägg, inomhus och utomhus under tak. Fäste
			c/c 800 mm
Anslutning:		
Snabbkoppling 5 x 2,5 mm2 i bägge gavlarna och
			
överkopplingsledning. Hane och hona medföljer för
			anslutning
Utförande:		
Stomme i glasfiberarmerad polykarbonat och opal kupa i 			
			
akryl, kuplås rostfritt stål
Ljuskälla:
Systemeffekt 35W-4300 lm, alt 51W-6300 lm. 4000K. Ra >80. 		
			Livslängd 50.000h L70B50
Elektriska data:		
220-240V, 50-60 Hz
Omgivningstemperatur:
-25°C - +30°C
Mått (LxBxH): 		
1340 x 134 x 98,5 mm
Leverantör:		 LUG
Övrigt:			
D-märkning (begränsad yttertemperatur på 90°C på
			
armaturens ovansida enl. EN 60598-2-24)
Art nr:		
E72 108 70		
Atlantic LB LED GII, 4300 lm, 35W, 4000K
E72 108 71		
Atlantic LB LED GII, 6300 lm, 51W, 4000K
			
Tillbehör:
E79 552 76 		
Skyddsrumsbygel

Genom att styra ljuset med en närvaro-rörelsevakt får man en
mycket energieffektiv belysningsanläggning. Ett exempel på en
sensor som fungerar utmärkt tillsammans med armaturen Atlantic
är Steinels rörelsevakt IS 3360. Den detekterar gående personer i
ett område på upp till 20 meter och kan monteras på en takhöjd
på upp till 5 meter. I lokaler där verksamheten är mer ”stillasittande” rekommenderar vi att man använder en sensor med högre
känslighet som Control Pro IR HD (E1312015).
På beställning kan vi erbjuda
färdigmonterade sladdställ i
valfri längd med Stuccikoppling.

IS 3360

Art nr:
E13 120 59
E13 120 55

Exempel på belysningsberäkning
IS 3360, tak
IS 3360, vägg

• Verkstadslokal 9 x 12 m, takhöjd 4 m
• Atlantic modell E7210871 51W, totalt 12 st armaturer i 3 rader
ger medelbelysningsstyrka på hela 523 lux, 0,85 m. över golv.
• Två stycken rörelsevakter IS 3360, E1312059 för sektionering
av ljuset

Vad är KHS selection?
KHS Selection är vårt eget varumärke med utvalda elprodukter. Omsorgsfullt har vi, med vår mångåriga erfarenhet, valt ut produkter
med enastående kvalité. Viktigt för oss är också att produkterna är
innovativa, det vill säga, att de är nyskapande och innehåller den
absolut senaste tekniken.
Gemensamt för alla produkter i KHS Selection är att de kommer
från europeiska företag som också tillverkar sina produkter i

Europa. Tack vare vårt professionella urval
och den europeiska tillverkningen kan
vi garantera innovativa produkter med
senaste tekniken, producerade i högsta
kvalité.
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Karl H Ström är generalagent för Steinel i Sverige sedan 1990. Tillsammans har vi under de senaste 25 åren arbetat hårt för att
utveckla och förbättra tekniken med sensorstyrd belysning. Det innebär att vi tack vare vår mångåriga erfarenhet kan ge dig all
nödvändig support och hjälp om sensorprodukter. Vi har också stor erfarenhet och kompetens när det gäller belysningsberäkningar
och energikalkyler.

Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom
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