PRODUCTFICHE
Verstralers top design
Productnummer : VSTND-50W-65-DW
Korte omschrijvingstekst
Professional behuizing speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik. Deze is uitgerust met vochtwerend ventiel en
gepatenteerd design.
3 jaar garantie

Productfoto

Beschikbare externe files :
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Technische tekening

Meer foto's en technische
tekeningen zijn terug
te vinden op de website.
Klik hiervoor op het icoon.
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PRODUCTFICHE
Producteigenschappen
Productnummer :

VSTND-50W-65-DW

Barcode :

LH-946

Lengte :

28,163CM

Breedte :

22,03CM

Hoogte :

11,277CM

Dikte :

-

Diameter :

-

Lichtkleur :

4000K

Voltage :

220V

Wattage :

50W

IP waarde :

65

Afwerkingskleur :

Zwart

LedAfstand :

-

Lumen :

4250Lm

Dimbaar :

-

Driver ingesloten :

V

LED chip :

COB

Inkortbaar :

-

Buitendiameter :

-

Lengte kabel :

1M

Aantal LED's :

-

Gewicht :

-

Constante stroom :

-

Constante voltage :

-

RF signaal :

-

Dimming via 1-10V :

-

Verpakt per :

1
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Toepassingen en extra informatie
* Gevelverlichting bedrijfsgebouwen
* Reclame paneel verlichting
* Uit belichten van monumenten, gebouwen
* Als werflamp
* Belichten van grote oppervlaktes als : werven, treinparkeerplaatsen, laadkaaien,
* Particuliere woningen tegen inbraak en als functioneel oriëntatie licht
* Sportvelden

Introductie flyer
Online beschikbaar, klik op het icoontje om te downloaden.(Enkel via pdf mogelijk)

Bestektekst
LED compacte 'gepatenteerde' straler met unieke koelvinnenstructuur voor accentverlichting.
Professionele behuizing speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik. Uitgerust met een vochtwerend
ventiel die de interne verluchting garandeert - de balans tussen atmosfeer en behuizing zorgt voor
een perfecte droge behuizing en langere levensduur. Tot 270° kantelbare bevestigingsbeugel. ALUbehuizing met extra beschermde anti-corrosie electroforese zwarte verflaag. De reflector bestaat
uit 99,8% zuiver aluminium. Gehard glas met een dikte van 4mm met een lichtdoorlaatbaarheid van
>93%. Bevestigingsonderdelen (schroeven, moeren, ...) uit hoogwaardig RVS 316 (inox A4).
Rubberen ringen en waterbestendige connectoren zorgen voor een IP65 klasse. COB met een
lichtopbrengst van 4250lm bij 50W. Voltage 220V met ingesloten driver. Afmetingen
253x194x95mm (HXBXD). Lichtkleur 4000K. Uitermate geschikt voor verlichting van gebouwen,
monumenten, laadkaaien, sportvelden en werven. Afzonderlijk verpakt en voorzien van 1M
aansluitsnoer. Met een kleurweergave-index van >85. Voorzien van foto metrisch rapport en IES file
voor uitwerking in DIALux.

Disclaimer
Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden.
Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.
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