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RU KRA ultradun
L E D paneel
TECHNISCHE GEGEVENS

Met een bewegingssensor en Noodvoeding
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Het RUKRA LED paneel is zeer energiezuinig en is voorzien van een eigen
back-up accu. Vooral in liftcabine ’s waar de verlichting vaak 24 uur per dag
brandt wordt er direct een grote energiebesparing gerealiseerd. Dit komt
onder andere door het terug dimmen van de lichtsterkte naar 20% op het
moment dat er niemand in de lift aanwezig is.

Afmeting: 700x300x13mm
Inbouwmaat: 200x55x37mm
Lichtkleur: Warm white 3000K
Voedingsspanning: 230V AC
Vermogen bij 100% licht: 30 Watt
Vermogen bij 20% licht: 7Watt
Bewegingssensor:
type microwavesensor
• Vertragingstijd: instelbaar
• Noodverlichting: Minimale 3 uur
op 30% lichtsterkte
• Certificaat: CE ,
RoHS goedkeuring
voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoudig te monteren
Volledig egaal lichtbeeld
Strakke aluminium omlijsting
Kleine inbouwmaat
Zeer dun 13mm
Externe noodvoeding
Energie zuinig
Lange levensduur

duurz a a m e n
o nde rho u d s v r i j

Het RUKRA LED paneel is voor zien van een bewegingssensor deze zorgt er
voor dat de verlichting bij het betreden van de liftkooi op 100% sterkte gaat
branden. Er word gebruik gemaakt van een microwavesensor, het voordeel is
dat deze werkt met microgolven en dus uit het zicht van de gebruiker achter
het paneel geplaatst word, en is dus niet vanuit de lift toegankelijk.
Het RUKRA LED paneel is onderhoudsvrij en zeer milieu bewust. De
noodvoeding word op de lift kooi geplaatst, hierdoor is de accu goed
toegankelijk zonder het LED paneel in de kooi los te hoeven maken.
LED verlichting gaat veel langer mee, tot wel 80.000 branduren of te wel 10
jaar lang! Het RUKRA LED Paneel is de ideale vervanger voor de traditionele TL
buizen en rooster lampen. Bovendien creëert ons LED paneel een zeer egaal
en uniform verlichtingsbeeld dat een conventioneel licht nooit zal bereiken.

