
701946-6WSRP1 40 лв.
701946-6WLRP1 62 лв.

Токов драйвер, вграден в модула!

 СПЕЦИАЛНА ПРОМО ЦЕНА:

 PB3 Short
 PB3 Long

 Промоцията е валидна до 31.12.2016 г.

 Захранване:
701895-24C 107 лв.

 Всички цени са без ДДС

 SloanLED светодиодни модули – ценова оферта

 Poster BOX 3 – Светодиодни модули за странично осветяване на табели
                                Poster BOX 3 Short module, Poster BOX 3 Long module (“PB3 Short , PB3 Long”)

 Poster BOX 3 Short - Светодиоден модул за странично осветяване – малък
 Poster BOX 3 Long  - Светодиоден модул за странично осветяване – голям

SloanLED PosterBOX 3 Long/Short е проектиран за осветяване на големи табели с 
винилно лице или плат. Този LED модул е със специално разработени лещи, които 
насочват светлината в много тесен ъгъл 12° (светлинният поток наподобява форма 
на метла). Разработката е направена най-вече за по-доброто осветяване на 
дустранносветещи табели. Благодарение на отличната осветеност (850lm – Short и 
1700lm – Long) лицето на табелата свети ярко и равномерно.

Мощният PosterBOX 3 генерира светлина, достатъчна за осветяването на от 1 до 2 
кв.м.

Tънкият и компактен корпус на PosterBOX 3 светодиодни модули прави инсталацията 
им много по-бърза и лесна. Подходящи са за осветяване на тънки табели – 5cm за 
едностранни и 10cm за двустранни табели. Тези модули са елегантно решение за 
изработка на ярки светещи табели като гарантират висока енергийна ефективност.
5 години пълна гаранция. 100 000(L70 ) часа живот.

Работно напрежение: 24VDC

Размери: 251х38х16mm – Short ; 501х38х16mm – Long

Мощност: 7,2W – Short ; 14W – Long

Защита: IP66

Работна температура: от -400C до +700C

Ъгъл на светене  - 12,20 х 44,80

Осветеност: 850 лумена - Short ; 1700 лумена – Long

Ефективност: 118lm/W - Short ; 121lm/W – Long

Цветна Температура   - 6500К

Гаранция: 5 години

Брой модули на 1 верига 100W захранващ драйвер SloanLED: 12бр. - Short ;   6бр. - Long

36 лв./бр.

56 лв./бр.

 100W IP68 захранващ драйвер (за PosterBOX 3, LEDStripe и HighLINER)


