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FlexLED
Innovatív, rugalmasan alkalmazható LED fénytömlő a
legkülönfélébb alkalmazási területek számára

FlexLED – optimális bevilágítás, sokoldalú alkalmazhatóság
ken is használható. A LED fénytömlő
a főkábel bármely pontján szabadon
csatlakoztatható. Ezáltal további LED
fénycsövek utólagos felszerelése prob
lémamentesen megoldható. A LED
fénytömlő a következő jellemzőkkel
rendelkezik:
4 LED technika –> alacsonyabb
energiaigény, hosszú élettartam

Fényeloszlás fényvisszaverő nélkül

Fényeloszlás fényvisszaverővel

ELŐNYÖK
4 48 V DC kis védőfeszültség;
4 IP 69 K –> magasnyomású 		
mosóval mosható;
4 Plug & Play szerelés –> gyors,
egyszerű és rugalmas beépítés;
4 Minőségi (Osram) LED alkalmazása;

4 a vezérkábel megszakítása 		
nélküli csatlakozás;
4 jó ár-érték arány.

4 0-tól 100%-ig dimmelhető
4 homogén fényeloszlás a fénycső-	
ház speciális profilja révén
4 vibrálás mentes, még alacsony
fényintenzitásnál is
4 négyféle hosszban elérhető:
1130, 1380, 1800 és 2340 mm.

A speciális profil egy ház és egy fényvisszaverő
kombinációja

Egy, az egész istállón keresztülfutó
vezér kábelre az egyes fénytömlők a
vezér kábel megszakítása nélkül
tetszőleges helyen csatlakoztathatók.
A vezeték megszakítása nélküli
csatlakozás biztosítja a vezetőké
pesség megmaradását. A Plag &
Play rendszerű csatlakozók teljes
vízállóságot biztosítanak.
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A technikai változtatások jogát fenntartjuk. Hu 10/2015

A FlexLED egy innovatív és rendkívül
rugalmasan alkalmazható LED fény
tömlő. Mindegy, hogy Volierben vagy
ketreces tartásban kerül felhasználásra,
a FlexLED alkalmazási lehetőségei
majdhogynem korlátlanok. Mivel a
kábelezése csatlakozók nélkül törté
nik, ezért csak egy átmenő főkábelre
van szükség, így nagyon szűk helye

