Lyskaster LS 150 LED

En klassiker i ny versjon med moderne lyskilder og sensorteknologi. LS 150 lyser opp veien for velkomne gjester og skremmer bort uønskede gjester. Lyskasteren
kan med fordel brukes på gårdsplasser, innkjørsler, entréer, parkeringsplasser m.m. Doble pyro-sensorer gir dekningsvinkel 240° og rekkevidde 12 meter (ikke rett
imot), som gir mulighet til å overvåke overflater på opptil 300 m². Skjulte brytere for innstilling av skumringsnivå og etterlystid. Lyskasterhodet er vridbart både
horisontalt og vertikalt. Også sensoren er vridbar sidelengs for finjustering av overvåkingsområdet. Deksel medfølger for mulighet til begrensning av dekningsvinkel
og rekkevidde.
Kapslingsklasse: IP44, klasse II
Montering: Vegg med monteringshøyde 2-6 meter. Høyere eller lavere monteringshøyde anbefales ikke. Hjørnefeste finnes som tilbehør.
Tilkobling: To innføringshull med strupenippel i nederkant for tilkobling bakfra. Distanser for tilkobling av utenpåliggende ledninger.
Utførelse: LED-lyskastere med bevegelsessensor. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium for maksimal levetid og kjøling. Alle øvrige detaljer av polykarbonat.
Lyskasterhodet justerbart 150 - 180° i høyden og 80° sidelengs. Sensorens funksjoner stilles inn via skjulte vridere direkte på lyskasteren. IK03.
Bevegelsesdetektor: IR-sensoren som registrerer maks. 12 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 3 meter. Se
bruksanvisningen for mer eksakte rekkevidder ved ulike monteringshøyder. Dekningsvinkel 240°. Skyggelapper for begrensning av overvåkingsområdet medfølger.
Skumringsnivå 2-1000 lux (= frakobling). Etterlystid 10 sek-15 min.
Lyskilde: 21W systemeffekt. Lysflux 1760 lm, Lysfarge 4000K. LED-levetid 50.000h. L70B10 til LM80, SDCM 3, Ra ≥ 80.
Omgivelsestemperatur: -10°C - +30°C
Elektriske data: 220-240V, 50/60Hz
Mål: 229 x 178 x 125 mm
Øvrig: Utstyrt med elektronisk temperaturovervåking (ATC - Active Thermo Control) som overvåker driftstemperaturen i lyskasterne. Ved for høy temperatur i
lyskasteren, minskes spenningen fram til LED-lyskildene som senker temperaturen.
Leverandør: Steinel

Varenummer
Elnr: 3201401 (052553) - LS 150 LED, hvit
Elnr: 3201400 (052546) - LS 150 LED, sort
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