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Strålkastare - Spot ONE

Spot är en familj av moderna och designade strålkastare/spotlights i olika utföranden. Används för att lysa upp vid entré, garage, passage - 
allt från privata hus till offentlig miljö. Version med sensor är försedd med en diskret rörelsevakt som tänder ljuset vid rörelse i detekterings-
området. En eller flera spotlights kan sammankopplas med kabel.

Användningsområde: Utomhus, inomhus för att belysa ytor vid och i privata fastigheter, offentlig miljö, industri  m.m.
Utförande:  Strålkastare/spotlight med eller utan rörelsevakt. Kan vinklas 90° vertikalt samt vridas 180° horisontellt för inställning  
 av ljuskällan. Strålkastarhuvud av aluminium. Väggfäste av polykarbonat. Sensorns funktioner ställas via vred på  
 baksidan av strålkastarhuvudet. Alla detaljer är lackerade i antracit färg.
Anslutning:  Två införingshål med strypnippel (12 mm) i nederkant för anslutning bakifrån. Distanser för anslutning av   
 utanpåliggande ledning. Plint 3x2,5 mm² (fas, nolla, tändtråd). 
Montage:  Vägg, optimal montagehöjd 2,1 meter. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare och sämre känslighet för   
 rörelsesensorn. Två fästhål. Upp till 10 st Spot med eller utan sensor kan kopplas samman via styrledningen. Alla  
 strålkastare i gruppen tänds då upp när någon av strålkastarna med sensor detekterar rörelse.
Sensor: IR-sensor som detekterar max 10 meter för gående personer (ej rakt emot strålkastaren). Vid gå-riktning rakt emot är  
 detekteringsområdet ca 2 meter. Bevakningsvinkel 90°. Skymningsnivå 2-1000 lux. Efterlystid 8 sek - 35 min. 
Ljuskälla:  GU10 LED, 7W. Ljuskälla som medföljer ger ljusflöde 520 lm med färgtemperatur 3000K.
Skyddsklass: IP44, klass I
Omgivningstemp: -20°C - +40°C
Elektriska data: 220-240V, 50/60Hz
Mått (HxBxD): 98 x 98 x 175 mm
Övrigt: Finns även Spot ONE Connect, Spot DUO, Spot Garden, Spot Way (pollare) och alla finns i version med Bluetooth.

Art nr: 
E77 654 80 Spot ONE, sensor, antracit
E77 655 16 Spot ONE, slav, antracit


