Lyskaster XLED PRO ONE sensor

Lyskaster XLED PRO ONE sensor er en serie av holdbare og energieffektive lyskastere. Lyskasterhode av aluminium med kraftfulle kjøleribber gir effektiv kjøling av
LED og driftdriver. Benytt XLED PRO ONE ved innkjørsel, gårdsplass, parkeringsplass, og rundt eiendommer og fasader osv. XLED PRO ONE finnes med eller uten
bevegelsessensor, samt med tre ulike lysfluks. Modellen med bevegelsessensor kan også lyse med trygghetsskapende grunnlys når ingen bevegelse er detektert.
For enkel og rask driftssetting følger det med fjernkontroll til versjonen med bevegelsessensor.
Utførelse: LED-lyskaster med bevegelsessensor. Lyskasterhode av presstøpt aluminium med kraftfulle kjøleribber av metall som leder bort overskuddsvarme.
Veggfeste av aluminium. Lyskasterhodet kan vinkles 0-180° (dvs. rettes rett ned eller rett opp). Sensorens funksjoner kan stilles inn direkte på lyskasteren, via
medfølgende fjernkontroll eller via Steinels gratis-app Smart Remote. IK03.
Montering: Vegg med monteringshøyde 2 - 6 m. Høyere eller lavere monteringshøyde anbefales ikke. To festehull c/c 80 mm.
Tilkobling: To innføringshull med strupenippel for tilkobling bakfra. For tilkobling av utenpåliggende ledning benyttes forhøyningsramme 080990. Koblingsklemme 4
× 2,5 mm² (L, N, styring, jord).
Sensor: IR-sensor som detekterer maks. 10 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 2,5 meter. Dekningsvinkel 240°.
Avskjerminger medfølger for begrensning av dekningsområdet. Skumringsnivå 2-2000 lux (=frakobling). Etterlystid 5 sek – 35 min. Grunnlys 10 % konstant så lenge
ingen bevegelse er detektert eller 10-30 minutter etter at etterlystiden har utløpt eller konstant AV. Permanent lys i 4 h via strømbrytere (passende med
tilbakefjærende) som kobles på fasen til lyskasteren.
Lyskilde: LED med total effekt 18,5 W. Lysfluks 2200 lm. Levetid 50 000 h, L70B10, SDCM 3, Ra 80-89. Fargetemperatur 3000 K.
Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C
Kapslingsklasse: IP44, klasse I
Elektriske data: 220-240 V, 50/60 Hz
Mål (H x B x D): 182 x 229 x 230 mm
Øvrig: Utstyrt med elektronisk temperaturovervåkning (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: 3203240 (069568) - Lyskaster XLED PRO ONE, sensor, antrasitt

Tilbehør
1478614 - Fjernkontroll Smart Remote
3203246 - Utenpåliggende adapter XLED PRO ONE
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