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30 years (Ø 4,5h /
day)

3000K
warm-white

intelligent high
frequency sensor

160°
1 - 5 m IP44 2 - 2000 lux 5 sec - 60 min soft light start manual override energy saving

Descrierea funcției

Lumină maiestuoasă pentru grădină & co. Lampa cu senzor cu picior ideală în jurul casei. Ca lampă individuală sau ca lampă interconectabilă pentru
iluminatul căilor de acces. Reglabilă și conectabilă prin aplicație și bluetooth. Picior înalt de 63,25 cm din aluminiu rezistent în culorile antracit sau argintiu.
Carcasă de lampă din plastic rezistent la razele UV. Senzor iHF ascuns (160°) cu o distanță de iluminare de până la 5 m. Cu aprindere treptată, lumină de
veghe (10-50%) și lumină permanentă (3000 K).

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H) 130 x 110 x 633 mm

Conexiune la retea 220 – 240 V / 50 Hz

Tehnologie senzor iHF (tehnologie inteligentă de înaltă
frecvență)

Putere 9,5 W

Vernetzung Da

Flux luminos 633 lm

Temperatura culorii 3000 K

Indicele de redare a culorilor CRI 80-89

Cu sursă luminoasa Da, sistem LED STEINEL

lampă LED nu se poate inlocui

Durată de viață a LED-ului (max. ° C) 50000 Std

Baza fără

Sistem de răcire a LED-urilor Controlul termic pasiv

Cu senzor de mișcare Da

Unghi de detecție 160 °

Unghi de deschidere 160 °

Protecție sneak-by Da

Scalabil electronic Da

Scalabil mecanic Nu

Rază de detecție, detalii Zona de detectare reglabilă pe 3 axe

Rază, radial r = 5 m (35 m²)

Rază, tangențial r = 5 m (35 m²)

Întrerupător de amurg Da

Setare crepuscul 2 – 2000 lx

Setarea timpului 5 s – 60 Min.

Funcție lumină de bază Da

Timp funcționare lumină de bază 10-30 min, întreaga noapte

Aprindere soft-start Da

Lumină constantă reglabil, 4h

Rezistență la impact IK03

Grad de protectie IP44

Clasă de protecție I

Temperatura ambientală -20 – 40 °C

Material carcasă Aluminiu

Material de acoperire Plastic, opal

Garanția producătorului 3 ani

Setări prin Bluetooth, Potențiometre

Cu telecomandă Da

Variante Antracit

UM1, EAN 4007841055479
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Zona de detectare a senzorului Desen tehnic
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