Professzionális világítási megoldások
SETO POWER LED FLEX

MŰSZAKI ADATOK
Elektromos adatok SETO POWER LED FLEX
Üzemi feszültség

12 V DC

Teljesítményfelvétel 100 % =
150 % =

70 W
105 W

Fénytechnikai adatok
Fényforrás

12 db nagyteljesítményű LED

Fényáram

100 % =
150 % =

Fényhőmérséklet

6500 K

Élettartam

50.000 h

8.500 lm
12.000 lm

Általános jellemzők

SETO POWER LED FLEX
Ez a nagyteljesítményű lámpa a mobil LED-es technológia legfejletteb
szintjét képviseli. Robosztus kialakítású, szinte karbantartásmentes és
könnyen kezelhető. A lámpa fejrészére 3 darab egyenként 45°-ban
billenthető, és 360°-ban elforgatható, LED-es lámpafej van felszerelve,
amelyek magasfényű fénysugarat adnak, és a lámpát kiválóan
alkalmassá teszik kültéri munkaterületek megvilágítására. A SETO
POWER LED FLEX burkolata ütésálló polimer műanyagból készült,
amely jól védi a belül elhelyezkedő fém alkatrészeket és így ezzel a
kombinációval teljes egységnek magasszintű védelmet biztosít.
A SETO POWER LED FLEX egyedi kialakítású diffúzorokkal rendelkezik,
amelyek lehetővé teszik egy nagy távolságra világító reflektorfény
vagy egy fókuszált pontszerű fénysugár, illetve a kettő kominációjából
álló megvilágítás előállítását. Egy optomális megvilágítás érdekében a
három lámpafej egyenkén külön-külön is beállítható. A lámpához
tartozó, gyorsan, egyszerűen mégis stabilan összeállítható, négy
„Quicklock“ hosszabbító rúddal a lámpa fejrésze akár 1,8 m
magasságba is állítható. A két kinyitható támasztólábbal a lámpa
egyenetlen terepen is stabilan felállítható.

Üzemidő
teljesen feltöltött
akkuval

10 %
50 %
100 %
150 %

-

ca. 40 h
ca. 7 h
ca. 3 h
ca. 1 h 45 min

Akku típusa

12 V / 22 Ah ólom akku

Töltési időt

kb. 6 h

Méretek (HxSzxM) ca.

430 x 220 x 255 mm

Cikksz.: (230 V)

73__100040

Cikksz.: (24 V)

73__100050
IP54 12,7
IP CODE KG

FONTOSABB JELLEMZŐK
A világítás erőssége szabályozható - 8 % - 150 %
Reflektorfény és kötött fénysugár
Integrált állvány
Összehasonlíthatatlan teljesítmény méret és súly arány

Állítható diffúzorok
Forgalmazó:

Kezelőelemek

FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
www.fewe.hu
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