Sensorlampa L271

Denna artikel är en utförsäljnings artikel vilket innebär ett kraftigt reducerat pris, till särskilda villkor och efter genomförd kreditprövning. Försäljning sker utanför
Karl H Ströms normala distributionskanaler och återförsäljarnät. Minsta ordervärde 3000:-, frakt ingår i priserna. Alla priser är exkl. moms. Reservation mot
slutförsäljning. Vid order kontakta säljansvarig Mikael Engvall.

Sensorn bevakar runtom och tänder ljuset vid rörelse inom bevakningsområdet. L271 är försedd med fyra olika funktionsprogram för enkelt handhavande, t.ex. kan
lampan lysa med 25% grundljus fram till midnatt alternativt hela natten. Vid rörelse i bevakningsområdet (max 8 m.) tänds ljuset upp med full effekt, program 2 alt.
3. Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek - 15 min och skymningsnivån 2-2000 lux. Bevakningsområdet kan även skärmas av med hjälp av täckplattor så att rätt
område bevakas.
Kapslingsklass: IP44, klass I
Montage: Vägg, Montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 135 mm höjdled, 42 mm sidled.
Distanser för utanpåliggande ledning.
Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 3x1,5 mm² (fas, nolla, jord).
Utförande: Stomme av pressgjuten aluminium. Kupa av opalt glas. LED-belyst panel av frostat glas.
Rörelsevakt: IR-sensor med räckvidd 8 meter. Fyra olika funktionsprogram:
1) mjukstart, inget grundljus.
2) mjukstart + grundljus
3) mjukstart + grundljus tills midnatt.
4) ingen mjukstart/inget grundljus.
Permanent ljus i fyra timmar via nätströmbrytaren.
Ljuskälla: 2 x 40 W G9 LED belyst panel 1W.
Elektriska data: 230/240 V AC, 50 Hz
Omgivningstemp: -25° C - + 40° C
Mått (H x B x D): 270 x 328 x 141 mm.

Vikt: 1,72 kg

Art nr
E7715242 - Sensorlampa L271

Tillgängligt antal
Sensorlampa L271 - 1 st

Pris
Sensorlampa L271, 100:- st, minsta ordervärde 3000:-, frakt ingår i priserna.
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