Új!

Zeus
A sokoldalúan alkalmazható LED világítótest
magas energiahatékonyságú újfajta technológia

Zeus – a kiváló minőségű LED világítótest
Egy, a célnak megfelelően kialakított
világítási koncepció jelentősen
hozzájárul a baromfi istálló sikeréhez.
A korszerű Zeus világítótest az istálló
területének egyenletes bevilágítását,

ideális módon biztosítja. A Big Dutch
man a vevőinek a 2-csatornás Zeus
világítótesttel a legjobb minőségű
piaci terméket (OSRAM) tudja
kínálni. Hála a LED technológiának

és a széles fény spektrumnak
széleskörű alkalmazása lehetséges.
A hagyományos fénycsövekkel
szembeni akár 50%-os áram megta
karítás érhető el.

Fontos előnyök

warmweißes Licht

Hideg fehér fény/ meleg fehér fény/ vörös fény diffúzorral és IP 67 védettségi osztállyal

Műszaki adatok
• Teljesítmény
W
max. 32,5
• Bemenet
V, Hz 90 – 264, 50/60
• Világító teljesítmény lm
3500
• Hőmérséklet
°C
-20 tól +45
• Fény frekvencia Hz
16 000
• Fényhőmérséklet K
2700 – 4000
• Fényszórás szöge °
120
438 x 121 x 83
• Méretek
mm
kg
3,5
• Súly
• Védelem
IP 65 (opciós IP 67)

Rugalmas rögzítési lehetőségek

A Zeus világítótest választás szerint
eltérő LED panellal szállítható, mely
utólagosan a helyszínen önállóan is
cserélhető. A fény színeinek
következő kombinációja rendelhető:
- meleg fehér és hideg fehér (standard)
- meleg fehér és vörös
- meleg fehér és kék
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kaltweißes Licht

4 LED Technika –> akár 50%-os,
tartós energia megtakarítás;
4 0 és 100% között dimmerelhető;
4 Alacsony fényintenzitás mellett
is vibrálás mentes;
4 Széles fényspektrum a meleg
fehértől a hideg fehérig, foko-	
zatmentesen beállítható;
4 2-csatornás világítótest –> pl.
napkelte és napnyugta szimulálására;
4 Részegységekből álló felépítés
–> tápegység, LED meghajtó
és LED világítótest;
4 Hosszú élettartam –> 50.000 óra,
csekély karbantartás igény;
4 Masszív alumínium ház –> IP 65
védettségi osztály;
4 Kívül elhelyezkedő hűtőbordák
–> optimális hőelvezetés;
4 Diffúzor (opciós) –> a vakító
hatás csökkentésére, leginkább
alacsony mennyezet esetén;
4 Univerzálisan szerelhető falra,
mennyezetre vagy csőre.

