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Strålkastare - XLED PRO Wide eNet

XLED PRO Wide med sensor ingår i Steinels familj av LED-strålkastare. Modell XLED PRO Wide är bredstrålande strålkastare med en jämn 
och rektangulär ljusbild. Den tänkt att användas på ytor utmed fastigheter och parkeringar men även inomhus i större hallar, lagerbygg-
nader etc. XLED PRO Wide 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. Denna modell av XLED Pro Wide är avsedd för trådlös kommunikation och integration i systemet eNet 
för fastighetsautomation.

Användningsområde: Utom- och inomhus för att belysa ytor vid och i offentliga byggnader, industri, parkering, passage m.m.
Utförande:  LED-strålkastare med rörelsevakt och rektangulär ljusbild. Strålkastarhuvud av pressgjutet aluminium med   
 kylflänsar. Väggfäste av aluminium. Alla plastdetaljer av polykarbonat. Stålkastarhuvudet ställbart 0-90° i höjdled  
 och 340° i sidled. Sensorns funktioner kan ställas direkt på strålkastaren eller via fjärrkontroll Smart Remote.
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 med montagehöjd 2-6 m. Högre eller lägre montagehöjd rekommenderas ej. 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.
Sensor: IR-sensor som detekterar max 12 meter för gående personer (ej rakt emot strålkastaren) vid montagehöjd 3 m. 
 Se bruksanvisningen för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 240°. Skygglappar för 
 begränsning av bevakningsområdet medföljer. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 5 sek - 15 min. 
 (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Grundljus 3% konstant så länge ingen rörelse är detekterad
 eller 10-30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut, även konstant AV. Permanent ljus i 4h via strömställare   
 (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till strålkastaren.
Ljuskälla:  Ljusflöde 2400 lm med 25W systemeffekt, färgtemperatur 4000K. Livslängd 50.000h, L70B10 enligt LM80, 
 SDCM 3, Ra >80. Möjligt med grundljus 3% när ingen rörelse är detekterad av sensorn.
Skyddsklass: IP54, klass I 
Omgivningstemp: -20°C - +40°C
Elektriska data: 220-240V, 50/60Hz
Mått (HxBxD): 186 x 265 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. Denna modell av XLED Pro Wide är avsedd för trådlös kommunikation och integration i systemet eNet  
 för fastighetsautomation.

Art nr: Typ:  
E77 643 24 XLED PRO Wide, eNet, vit
E77 643 25  XLED PRO Wide, eNet, svart

Tillbehör:
E77 664 20  Stolpfäste strålkastare XLED Wide/Square
E13 602 56 Fjärrkontroll Smart Remote


