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Reflektor LED podwójny IP44 z
czujnikiem PIR 2160LM
Cena brutto

379,00 zł

Cena netto

308,13 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

1179650

Kod producenta

SV5405

Kod EAN

4007123617159

Opis produktu
Reflektor LED DUO Premium City SV5405 PIR IP 44
numer katalogowy: 1179650

Producent: brennenstuhl

Reflektor LED Duo Premium City SV 5405 PIR IP44 z czujnikiem ruchu na promieniowanie podczerwone 54 diody LED każda
po 0,5W dają łącznie natężenie światła 2160lm Klasa efektywności energetycznej A
Wersja Duo to oprawa z dwoma reflektorami, które możemy ustawić w różnych kierunkach- rozwiązanie to daje możliwość
ustawienia światła jakie dają reflektory w taki sposób żeby jak najlepiej doświetlić obszar na którego oświetleniu najbardziej
nam zależy.
Oprawa odporna na czynnik atmosferyczne do montażu wewnątrz i na zewnątrz, IP 44.
Z 54 wysokowydajnymi diodami LED o mocy 0,5 wat oraz czujnikiem ruchu na podczerwień.
Montaż przyjazny dla użytkownika dzięki gniazdu zasilania umieszczonemu w uchwycie. Po zakończeniu montażu głowica
oprawy oświetleniowej nasadzana jest na uchwyt, który wcześniej montujemy na ścianie .
Solidna, nowoczesna obudowa z aluminium.
54 wysokowydajnych diod LED z kierunkowym strumieniem światła.
Czujnik ruchu na podczerwień z bezstopniową regulacją obrotu w pionie.
Zasięg: ok. 10 m, kąt monitorowania ok. 180.
Natężenie światła 2160lm
Regulowany czas działania od ok. 10 sek. do ok. 4 min.
Możliwość odchylania, obracania i blokady położenia obu reflektorów.

Wytrzymała obudowa z aluminium-radiator odprowadzający ciepło z LED
Lampa wyposażona w system Easy to Mount ułatwiający instalowanie i podłączenie(głowica + uchwyt)
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Regulowany czujnik ruchu-zmierzchowy
Odporna na warunki atmosferyczne

Charakterystyka zestawu:

Wykonana z aluminium i wytrzymałego tworzywa
Czujnik podczerwieni
Śruby montażowe
Instrukcja obsługi w języku polskim
Oryginalnie zapakowana i zabezpieczona

Produkt oryginalny zaprojektowany przez niemiecką firmę Brennenstuhl
Kupiony w Niemczech
Nie zawodny, solidnie wykonany, bez obsługowy
Wydajny i sprawdzony w naszym klimacie
O klasę wyżej niż podróbki

Nie kupuj podróbki, która udaje że świeci przez kilka dni,nasze lampy są oryginalne jesteśmy bezpośrednim importerem z
Niemiec.
Reaguje na ruch można ją używać na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu

w kolorze ciemny grafit

Wysokość: 28.00 cm
Długość: 12.00 cm
Szerokość: 21.00 cm
Waga oprawy: 1.859 kg
-gwarancja 24 miesięcy
-gwarantujemy legalność transakcji wystawiamy FV i paragony.
-gwarantujemy ciągłość dostępności produktu
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