Strålkastare - HS 152 XENO

Halogenstrålkastare HS 152 är designad som en helhet och passar därför in överallt, på villa, hyreshus, garage, uthus, industrifastighet
etc. Strålkastarna tänds automatiskt när någon kommer i mörkret och visar vägen för bjudna gäster och avslöjar skoningslöst objudna
gäster. Serien består av strålkastare i två storlekar 500 och 150 W och finns i vitt eller svart. HS152 XENO är försedd med ett filter vilket
ger ett behagligt och brilliant vitt ljus.
XENO kan också styra externa armaturer på upp till 800 W (HS 152) så att dessa tänds när sensorn känner av rörelse. Rörelsevakten är
av modell ”golfbolls-lins” med en bevakningsvinkel på 180 grader horisontalt och 90 grader vertikalt. Linsen kan placeras i två olika
lägen vilket max räckvidder på 5 respektive 12 meter. Inställningarna för skymningsnivå (2-2000 lux) och efterlystid (10 sek ? 15 min) är
placerade bakom frontpanelen vilket förhindrar obehöriga kan ändra på inställningarna. Skyddsklass är IP44. Armaturhus av pressgjuten aluminium. Lamphållare i keramik och hamrad aluminium reflektor. Ljuskälla ingår.

Bevakningsvinkel: 		
180 grader horisontalt, 90 grader öppningsvinkel.
Efterlystid			
10 sek - 15 min
Skymningsnivå: 			
2 - 2000 lux
Maximal belastning: 		
Max. 500 W glödljus och halogen (Ohmsk last), max 2 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock 		
				
total last max. 200 W lysrör.
Vridbarhet:
		
-40 grader horisontellt, 100 grader till -40 grader vertikalt.
Räckvidd:			
12/5 meter vändbar lins.
Skyddsklass: 			IP44
Ljuskälla: 			
120 W halogen (medföljer)
Spänning: 			
230/240 V AC, 50 Hz
Mått (h x b x d): 			
235 x 160 x 140 mm
Funktionsgaranti: 			
3 år

Art nr 				Typ
E77 690 48 			
HS 152 Xeno, svart
E77 690 49 			
HS 152 Xeno, vit
648411 				
HS 152 Xeno, silver
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