PRODUKTDATABLAD
Lys
PowerFlex 1500 / M-Flex 750 / SafeLight 1500
Produktbeskrivelse
• 3 typer 25 m LED strip på trommel med Nemko kvalitetsstempel
• Tar svært liten plass - mange bruksområder
• Benyttes f.eks. på byggegjerder rundt byggeplass, i trappeoppganger, heissjakter, lagerhaller etc.
• Kraftig lys som gir god generell belysning og kan erstatte
mange tradisjonelle former for belysning
• Energieffektiv måte å belyse f.eks. bygge- og anleggsplass og
inne i bygg som er under oppføring
• Robust utførelse og ingen knuselige deler eller pærer som må
skiftes, gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader
• Kobles direkte på 230V
• M-Flex og SafeLight kan seriekobles opptil 150 m
• SafeLight har integrert ledelys som lyser grønt v/strømbrudd
Art. nr. 1850 (PowerFlex 1500) / 1851 (M-Flex 750) / 1875 (SafeLight 1500)
Tekniske data
Hver rull på 25 m har høy-ytelses lysdioder som er fordelt jevnt over hele
lengden. M-Flex og SafeLight kan seriekobles for å gi en strekke på opptil 150 m
fra ett kontaktpunkt. LED stripen er delt opp i uavhengige segmenter som betyr
at dersom et segment slutter å virke, vil resten av LED stripen fortsette å lyse.
NB! Hele stripen må rulles ut av trommel ved bruk.

Mange bruksområder både uten- og
innendørs

SafeLight har integrert ledelys som lyser
når f.eks. strømmen går.

Lengde:

25 m

Nettovekt:

6 kg

Bredde x høyde (mm):

17x7 (1850/1851) / 18x8 (1875)

Spenning:

220-240V

Lysstyrke pr meter:

750 lm/m (1851) / 1500 lm/m (1850 og 1875)

Strømforbruk

150W - 6W/m

Lysfarge

3000K

Lysspredning

120°

IP klasse

IP65

Omgivelsestemperatur

-25°C til 45° C

LED type, antall (1850)

SMD2835, 180 LED/m

LED type, antall (1851)

SMD5050, 72 LED/m

LED type, antall (1875)

SMD2835, 144 LED/m

Levetid

30.000 timer (L70) - ikke beregnet for 24 timers drift

Dimbar

Ja (krever tilpasset tilleggsprodukt)

SafeLight ved vanlig bruk og ved strømbrudd.
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