Lyskaster XLED Home 2 Z-Wave

**Dette produktet er avviklet**

XLED Home 2 Z-Wave er en lyskaster fra STEINEL som kombinerer sensorteknikk og LED-lys. Kan integreres i Smart Friends-systemet eller et annet Z-Wavenettverk. Lyskasteren tennes og gir et kraftig lys når sensoren registrerer bevegelse i sitt dekningsområde.XLED Home 2 er perfekt å bruke ved innkjørsel, gårdsplass,
parkeringsplass, rundt eiendommer m.m. Takket være det jevne lysbildet og at LED-panelet kan vinkles nedover, til siden og oppover, så er det mulig å elegant
belyse fasade, trær m.m. For å sikre en lang levetid for LED-pærene, er baksiden på lyskasterhodet utstyrt med effektive kjøleribber av magnesiumkomposit. XLED
Home 2 Z-Wave finnes i hvit og svart.
Kapslingsklasse: IP44, klasse II
Montering: Vegg. Utendørs og innendørs. Anbefalt monteringshøyde 2 – 4 m. To festehull c/c 53 mm.
Tilkobling: Utenpåliggende ledningsinnføring nedenfra eller bakfra. Koblingsklemme 3 x 2,5 mm² (L, N, bryterutgang).
Utførelse: Stamme, arm og veggfeste av polykarbonat. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. Lyskasterhodet er dreibart 180° (sidelengs) og kan
vinkles 0-180° (dvs. rett ned eller rett opp).
Bevegelsesdetektor: IR-sensor som registrerer maks. 14 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 3 m. Dekningsvinkel 140°.
Etterlystiden, dvs. hvor lenge lyskasteren skal væra tent etter siste bevegelse, installerbar fra 8 sekunder til 35 minutter. Utstyrt med installerbart skumringsrelé 2-2000
lux.
Lyskilde: 14,8W systemeffekt. Lysflux 1184 lm, Lysfarge 4000K. LED-levetid 50.000h. L70B10 til LM80, SDCM 3, Ra ≥ 80. Strømforbruk 79 mA.
Omgivelsestemperatur: -20°C – +40°C
Elektriske data: 220-240V, 50Hz, effektfaktor 0,77.
Mål: 218 x 180 x 161 mm
Øvrig: Smart Home-tilkobling inngår. Smart Friends-boksen og den kostnadsfrie Smart Friends-appen gjør det enkelt å stille inn lyskasteren via smarttelefon eller
nettbrett. Det tilkoblede lyset kan også slås PÅ eller AV via app. Andre Steinel-produkter kan også kobles sammen. Sammen med STEINEL-produkter kan Smart

Friends-løsninger fra PAULMANN, SCHELLENBERG og ABUS også integreres.
Leverandør: Steinel

Varenummer
029821 - XLED Home 2 Z-Wave, hvit **Dette produktet er avviklet**
029845 - XLED Home 2 Z-Wave, sort **Dette produktet er avviklet**

Tilbehør
055615 - Hjørnefeste XLED Home 2
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