Lyskaster XLED PRO Square XL Sensor

**Produktet er utløpt, vil bli erstattet nærmest av XLED ONE XL og XLED PRO ONE Plus**

XLED PRO Square XL med sensor er en del av Steinels familie av LED-lyskaster. Den egner seg utmerket til inngangspartier, fasader, lastekaier, gårdsrom hvor man
trenger mye lys på en mer konsentrert overflate i kombinasjon med lave vedlikeholds- og driftskostnader. XLED PRO Square har et firkantet jevnt lysbilde og den er
tilgjengelig med eller uten bevegelsesdetektor og med to forskjellige lysstrømmer. Lyshodet er utstyrt med kraftige kjøleribber i aluminium. For å sikre lyskvalitet og
lang levetid for LED-lampene er XLED-lyktene også utstyrt med en aktiv temperaturkontroll.

Kapslingsklasse: IP54, klasse I
Montering: Vegg. Utendørs og innendørs. Anbefalt monteringshøyde 2 – 6 m. Høyere eller lavere monteringshøyde anbefales ikke. Fire festehull. Opptil 10 stk XLED
PRO Square/Wide med eller uten sensor kan kobles sammen via styreledningen. Alle lyskastere i gruppen tennes da dersom noen av lyskasterne med sensor
registrerer bevegelse.
Tilkobling: To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 4 × 2,5 mm² (L, N, styring, jord).
Utførelse: LED-lyskastere med bevegelsessensor og kvadratisk lysbilde. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. Alle plastdetaljer av polykarbonat.
Justerbart lyskasterhode 0-90° i høyden og 340° sidelengs. Sensorns funksjoner kan stilles inn direkte på lyskasteren eller via fjernkontrollen Smart Remote.
Bevegelsesdetektor: IR-sensor som registrerer maks. 12 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 3 m. Se bruksanvisningen for
mer eksakte rekkevidder ved ulike monteringshøyder. Dekningsvinkel 240°. Skyggelapper for begrensning av dekningsområdet medfølger. Skumringsnivå 2-1000
lux (= frakobling). Etterlystid 5 sek – 15 min. (opptil 60 min. ved driftsetiting med fjernkontroll). Grunnlys 3% konstant så lenge ingen bevegelse blir registrert eller 1030 minuter etter at etterlystiden har utløpt, eller konstant AV. Permanent lys i 4h via strøminstilling (passende med tilbakefjærende) som kobles på fasen til
lyskasteren.
Lyskilde: 48W systemeffekt. Lysflux 4400 lm, Lysfarge 4000K. LED-levetid 50.000h. L70B10 til LM80, SDCM 3, Ra ≥ 80. Mulig med grunnlys 3% når ingen bevegelse

blir registrert av sensoren.
Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C
Elektriske data: 220-240V, 50/60Hz
Mål: 130 x 178 x 230 mm
Øvrig: Utstyrt med elektronisk temperaturovervåking (ATC- Active Thermo Control) som overvåker driftstemperaturen i lyskasterne. Ved for høy temperatur i
lyskasteren minskes spenningen frem til LED-lyskildene som senker temperaturen.
Leverandør: Steinel

Varenummer
Elnr: 3201450 (009922) - Lyskaster XLED PRO Square XL sensor, hvit **Utløpt**
Elnr: 3201449 (009946) - Lyskaster XLED PRO Square XL sensor, sort **Utløpt**

Tilbehør
1478614 - Fjernkontroll Smart Remote
3202068 - Hjørnefeste XLED Square/Wide
3202069 - Stolpefeste XLED Wide/Square
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