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RU KRA LEDKIT
TECHNISCHE GEGEVENS

De RUKRA LEDkit is zeer energie zuinig en is voorzien van noodverlichting en
radar sensor.

• Voltage 230 VAC

De RUKRA LEDkit is speciaal ontworpen voor montage in liften, in of achter de
bestaande plafonds ter vervanging van bestaande TL lampen. Het licht-profiel is
voorzien van een melkwitte diffuser waardoor er een goede spreiding van het licht
is. Het licht-profiel is voorzien van SMD LED’s met een lichtkleur van 4000K. Alle
componenten zijn koppelbaar dit bespaart tijd bij de installatie.

• Stralingshoek 120°
• Dimbaar ja optie
• Lichtkleur 4000K
• Wattage 41 W maximaal
• IP 20
• Lichtsterkte 750 Lm p/st
• Energie klasse A+
NOODVERLICHTING
• Led eigenschappen 7 SMD LEDs
• Stralingshoek 128°
• Voltage 230 VAC
• Wattage 1W
• Accu 4,8V 1800mAh Ni-Cd
• 3 uur noodverlichting
•	Lichtsterkte op noodstroom 128 Lm
• Afmeting 40x144x269 mm hxbxl
VOORDELEN
• Eenvoudig te monteren
• Alle componenten koppelbaar
• Losse accu
• Energie zuinig
• Lange levensduur

D U U R ZAA M E N
ON D ERH O U D S V R I J

Indien de LED kit is uitgevoerd met een radar sensor zal de verlichting uitschakelen
wanneer er langer dan 10 minuten geen beweging wordt waargenomen, alleen de
noodverlichtingsunit blijft branden.
De ingebouwde accu kan de noodverlichting bij een stroomonderbreking circa 3
uur voorzien van noodstroom.
Standaard word de RUKRA LED kit geleverd met 4 licht profielen en 1
noodverlichtingsunit, inclusief koppelkabels.
Artikelnummer
RK-4030 zonder sensor
RK-4031 met sensor
RUKRA montage service
Ook kunt u bij RUKRA terecht voor het uitbesteden van de montage van de LED KIT
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen
op telefoon nummer 033-711 39 41.
De montage en service wordt uitgevoerd door uitsluitend eigen personeel
met een landelijke dekking.

