Cikkszám: EHOP4441

CCT LED szalag 24V 16W (3000K-6000K) - 3év

CCT LED szalag 24V 16W (3000K-6000K) - Dobd fel a hangulatot, szabályozd a fényt!

A CCT megoldásokkal kikeverheted a fehér fény legtöbb árnyalatát a hideg fénytől a meleg fényig. A CCT LED szalagon egymás mellett egy hideg fehér (CW) és
egy meleg fehér (WW) LED chip helyezkedik el. Amikor a távirányítóval változtatod az árnyalatokat, akkor a vezérlő keveri a két fehér fényű chip (LED dióda)
fényét. Ezzel a megoldással bármikor módosíthatod a fény színét hangulatodnak megfelelően legyen szó pihenésről, főzésről, borozásról vagy buliról. A CCT LED
szalag kiválóan használható az üzleti környezetben is, mint boltvilágítás, bárpultok, dekorációk, galériák. Az erős nyák kialakítása megbízható működést és
hosszú távú megoldást kínál 35000 óra élettartammal, 3 év garanciával, mindössze 16W méterenkénti teljesítménnyel 24V tápfeszültség mellett. A szalag
fényerőssége is jól teljesít, a gyári adatok szerint a 130Lm/W összesen 780Lm fényáramot biztosít, amely a tesztek alapján erősebbnek tűnik. A kis
teljesítményfelvétel miatt a szalag nem melegszik túl, erőteljesebb hűtésre nincsen szükség, de célszerű egy megfelelő alumínium proﬁlt választanod
kínálatunkból. A vezérléshez használhatod a Mi-Light CCT vezérlő szettet távirányítóval vagy külön összeállításban CCT vezérlőt és távirányítót ha több
vezérlőt is szabályozni, kapcsolgatni akarsz a távirányítóval.

SMART

A CCT LED szalagot és gyakorlatilag bármely más élmény megoldásunkat okossá varázsolhatod egy Mi-Light vagy általunk forgalmazott KAPEGO, ELMARK WiFi
vezérlőnkkel.

A kiegészítőkért keresd az alábbi kategóriáinkat:

Díszlécek,
Álmennyezetek,
Alumínium proﬁlok,
Vezérlők,
Tápegységek,

Előnyei:

Integrált megoldás, 2 az 1 - ben chip rendszer,
Hangulathoz és a megvilágított tárgyakhoz igazítható fehér fény,

Kompatibilis a Mi-Light és más vezérlésekkel,
Alkalmazható otthoni és üzleti célokra is,

Speciﬁkáció

Általános adatok
Élettartam (óra)

35.000 óra

Garancia (év)

3 év

Szabályozhatóság

Igen

Elektromos adatok
Névleges feszültség (V)

24 V

Névleges teljesítmény (W)

16 Watt/m

Energiaosztály

A+

Chip típusa

5050 2in1

Fénytechnikai adatok
Fényáram (lm)

800 lm/m

Színhőmérséklet (K)

CCT

Fény színe

CCT (Hideg + Meleg fehér)

Sugárzási szög (°)

120°

Környezeti adatok
Felhasználás

Beltéri

IP védelmi szint

IP20

Kosármennyiség:
Árszabás

1 méteres ár

Egység a kosárban (m)

1 egység 1 méter

Méretek
Szélesség (mm)

10
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