Cikkszám: EHVC2038

LED szalag, kültéri, 3528, 120 led/m, 7,2 Watt/m, meleg fehér

Vásárlási mértékegység: 1 méter.
1 darab a kosárban 1 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.

Kültéri hajlékony 3528 chippel szerelt LED szalag 5 méteres tekercsben 3M erős hát-és kétoldali ragasztóval. A szalag ideális kültéri kivitelezésekhez,
ereszcsatorna alá hangulat és kiegészítő világításként, díszvilágítás kivitelezéséhez, beltéren konyhapultok, vizes-helyiségek, például fürdőszoba, mosdó,
vécében történő szereléshez, kiegészítő világításhoz. A LED szalag 120 LED / méter elhelyezés egyenletes szórt fényt biztosít, a hűtéshez javasolt az
alumínium proﬁlok használata.
Belsőépítészek és lakberendezők által javasolt termékek és megoldások közé tartozó fényszalag, amely természetes fehér színével és dimmelhető
lehetőségével alkalmas gipszkartonokba történő rejtett és nem rejtett világítás kialakítására, gipsz és polifoam stukkókba történő elhelyezésre rusztikus,
modern és mediterrán stílusú helyiségekbe egyaránt.
Alkalmazási területek:
Lakások, családi házak belső és külső világítási rendszereként,
Éttermek, bárok, hangulatvilágításaként, kiegészítő fényforrásaként,
Társasházak kapualjainak megvilágítására, éjszakai biztonsági világítás kialakítására,
Proﬁlokban járdák, közlekedési útvonalak irányfényeként,
Egyéb belső és külső építészeti, elektromos megoldásként,
Működtetés:
A LED szalag működtetéséhez megfelelő 230 VAC / 12 VDC tápegység szükséges, kiegészítőként alkalmazható Dimmer, alkonykapcsoló és Vezérlő,
távirányító vagy fényerőszabályozó, amelyeket megtalál az Energia Háza web áruházban. A hosszú élettartam érdekében gondoskodni kell a megfelelő
stabil hűtésről, amelyet alumínium proﬁlokkal lehet megvalósítani.
Felszerelés:
A 3528 Természetes fehér LED szalagot egyszerű szerelni, a hátoldalon lévő 3M erős ragasztószalag erős tapadást biztosít alumínium, üveg, fém, műanyag,
laminált bútorok esetén. Fára nehézkesen tapad és nem ideális megoldás sem a tapadás, se ma hűtés hiánya miatt. Vigyázzon a tűzesetekre és kérje ki
szerelője véleményét, szakértelmét.

Speciﬁkáció

Általános adatok
SKU

2044

Élettartam (óra)

20.000 óra

Garancia (év)

1 év

Szabályozhatóság

Igen

Elektromos adatok
Névleges feszültség (V)

12 V

Névleges teljesítmény (W)

7,2 watt/m

Energiaosztály

A+

Általános adatok

Elektromos adatok

Chip típusa

3528

Fénytechnikai adatok
Fényáram (lm)

600 lm/m

Színhőmérséklet (K)

2700 K

Fény színe

Meleg fehér

Sugárzási szög (°)

120°

Környezeti adatok
Felhasználás

Kültéri

IP védelmi szint

IP65

Kosármennyiség:
Árszabás

1 Méteres ár

Egység a kosárban (m)

1 egység 1 méter

Méretek
Szélesség (mm)

8
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