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ESTETYCZNE I OSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED

Automatyczny prezenter piktogramu PIKto
Model
PQA3, PQA3D
PQB3, PQB3D
PQX3

PQX3D

Elegancki, wysokiej jakości plafon LED z optycznym dystrybutorem światła
oraz opcjonalnym mikroprocesorowym włącznikiem zmierzchowym. Idealny
jako numer administracyjny lub prezenter piktogramów produktów na
przykład dla stacji paliw. Bardzo równomierne oświetlenie powierzchni
umożliwia doskonałą prezentacje naniesionego permanentnie nadruku.
Nadruk na plafonie może być pełno-koloryi jest zabezpieczony przed
dewastacją. Grafika jest indywidualnie projektowana. Lampa nie powoduje
efektu olśnienia.
Lampa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów o gwarantowanej
estetyce przez wiele lat.
Wbudowany wysokosprawny zasilacz przeznaczony jest do zasilania z
napięcia o wartości od 100-270V. Na indywidualne zamówienie lampa może
być wykonana na dowolne inne napięcie od minimum 12V. Plafon może
zostać wyposażony we wbudowany mikroprocesorowy włącznik
zmierzchowy który nie wymaga żadnych nastaw.
Model PQX3D dostarcza dodatkowe oświetlenie skierowane ku dołowi w celu
optymalnego doświetlenia progu i zamka przy minimalnej mocy.

WYMIARY
280mm

Parametry:
- zasilanie
100V-270V AC 40-60Hz
- moc podświetlenia piktogramu
3W
- pobór mocy w czasie czuwania
0,05W
- klasa ochronności
I
- źródło światła LED
SMD3528
- barwa światła
5500K lub inna na zamówienie
- klasa szczelności
IP54
- temperatura pracy od -25°C do 50°C
- rama konstrukcyjna
aluminium
- uchwyt montażowy
blacha nierdzewna
- dyfuzor
poliwęglan (UV protect)
- oświetlenie w dół
3 W power LED 4 szt. 4000K

PQX3X 50

30mm

500mm

System oznaczeń:
PQA3 - lampa z wbudowanym włącznikiem zmierzchowym
PQA3D - z włącznikiem zmierzchowym oraz oświetleniem w dół
PQB3 - lampa nie sterowana do pracy ciągłej
PQB3D - do pracy ciągłej oraz oświetleniem w dół
3/230

- moc oświetlenia oraz napięcie zasilania

PQX3X 28

280mm

280mm

opcjonalnie dostępne są inne parametry oświetlenia w dół.

30mm

możliwe jest wykonanie w innych wymiarach na zamówienie
maksymalny wymiar to 1200x600mm
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