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Strålkastare med rörelsedetektor
Spectra Miniflood 150W - Vit

Vit strålkastare med 150W och 140° rörelsedetektor.

Detaljer
Om utomhusbelysning Inbrottstjuven arbetar helst utan att synas. Därför utgör utomhusbelysning ett effektivt
inbrottsskydd. Utomhusbelysning kan minska även annan brottslighet, som till exempel överfall och skadegörelse.
Dels för att synligheten ökar, dels för att det signalerar att de boende bryr sig om sitt eget närområde, och samverkar
för gemensam trygghet. Bra utomhusbelysning gör att fler känner sig trygga i en upplyst miljö och rör sig mer
utomhus. Lämplig utomhusbelysning ska man välja utifrån ljusstyrkan, som i regel anges i Watt (W) eller Lumen (L),
samt strömkällan, dvs om belysningen kan anslutas till elnätet eller om belysningen ska drivas av batterier. Ytterligare
en viktig punkt är om belsyningen ska ha en rörelsesensor eller inte. För samtliga produkter är det viktigt att dem tål
utomhusmiljön genom att ha en lämplig IP klassning (IP44 eller högre). Produktegenskaper för strålkastare Spectra
Floodlight 150W Ljusstark 150 W-halogenstrålkastare (OBS! Lampan som följer med i förpackningen är dock 120W)
Räckvidd 15 meter Rörelsedetektorn har en avkänningsvinkel på 140°. Vridbart detektorhuvud i höjd- och sidled, vilket
garanterar effektiv övervakning av farliga ställen och säker belysning. Högeffektiv reflektor som leder ut 99% av
värmen, vilket ökar livslängden på halogen lampan Märkspänning 230 V AC 2 års garanti Mått 180 x 135 x 110 mm
Stänkvattenskyddad enligt IP44, lämpad för användning utomhus Uppfyller bestämmelserna i EU:s
lågspänningsdirektiv 73/23/EEC och direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC. Halogenrörlampa R7S
med mått 78 x 11 mm Lång livslängd upp till 1.000 timmar och låg energiförbrukning Elkabel ingår ej! Montage av
utomhusbelysning Spectra Floodlight 150W Strålkastaren ska anslutas till elnätet med märkspänning 230 V AC. Ladda
ner installations- och användarmanualen.
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Mer information
Lagerstatus:

Lagervara med omgående leverans

Ljusstyrka:

150W

Stromkalla:

220V AC

Farg:

Vit

Uppladdningsbart batteri:

Nej

Batteristorlek:

Nej

IP klass:

IP44 - Skoljtat

Produktvikt (kg):

1.3000
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