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Zestawy listew
oświetleniowych LED

Do modeli serii KB, KT oraz KBF
Zestawy listew oświetleniowych LED są przeznaczone do oświetlania światłem o niewielkim natężeniu wnętrz urządzeń
klimatyzujących firmy BINDER z różnych serii oraz o zróżnicowanych rozmiarach. Są łatwe w montażu i dowolnie ustawialne.
Wysokiej klasy moduły LED, emitujące białe światło, są wodoodporne i wtopione w wytrzymałe aluminiowe szyny profilowe.
Listwy oświetleniowe są dostępne w trzech odmiennych długościach pod postacią zestawów podstawowych z materiałami
mocującymi oraz sterownikiem. Zestaw do rozbudowy umożliwia podłączenie dwóch dodatkowych listew oświetleniowych
do sterownika, który jest wyposażony w ściemniacz do regulacji natężenia oświetlenia oraz cyfrowy programator czasowy do
sterowania czasami włączania i wyłączania.

ZESTAW PODSTAWOWY LISTEW
OŚWIETLENIOWYCH LED:
• Zestaw podstawowy 300		

Nr art. 8012-1107

• Zestaw podstawowy 500		

Nr art. 8012-1108

• Zestaw podstawowy 900		

Nr art. 8012-1109

Zakres dostawy:
• 2 listwy oświetleniowe LED
• Materiały montażowe:
4 klipsy mocujące ze stali sprężynowej
6 klipsów mocujących z tworzywa sztucznego
plastry samoprzylepne tesa Powerstrips®
• Sterownik do maks. 4 listew oświetleniowych LED

Zakres dostawy zestawu podstawowego

ZESTAW DO ROZBUDOWY LISTEW
OŚWIETLENIOWYCH LED:
• Zestaw do rozbudowy 300		

Nr art. 8012-1716

• Zestaw podstawowy 500		

Nr art. 8012-1717

• Zestaw podstawowy 900		

Nr art. 8012-1718

Zakres dostawy:
• 2 listwy oświetleniowe LED
• Materiały montażowe:
4 klipsy mocujące ze stali sprężynowej
6 klipsów mocujących z tworzywa sztucznego
plastry samoprzylepne

Zakres dostawy zestawu do rozbudowy
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Listwa oświetleniowa 50 cm, zamocowana do sufitu komory
za pomocą plastrów samoprzylepnych tesa POWERSTRIPS ®

Listwa oświetleniowa 50 cm, przymocowana do półki drucianej
za pomocą klipsów z tworzywa sztucznego

Listwa oświetleniowa 90 cm, zamocowana do tylnej ścianki
komory za pomocą plastrów samoprzylepnych tesa Powerstrips ®

Listwa oświetleniowa 30 cm, przymocowana do ścianki bocznej
komory za pomocą plastrów samoprzylepnych tesa Powerstrips ®

PRZEZNACZONE DO KOMÓR SERII KB, KT ORAZ KBF O NASTĘPUJĄCYCH ROZMIARACH
Model 115

Model 170

Model 240

Model 400

Model 720

Model 1020
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DANE TECHNICZNE LISTEW OŚWIETLENIOWYCH
Długość:
Natężenie oświetlenia
(odległość: 12 cm):
Barwa światła:
Zakres
temperatur roboczych
Stopień ochrony

DANE TECHNICZNE STEROWNIKA

30 cm

50 cm

90 cm

540 luksów

670 luksów

690 luksów

Napięcie sieciowe

100–240 V

Ściemniacz:

0–100%

Programator czasowy:

cyfrowy, do programu dziennego

6500 K (światło dzienne, chłodne)
-10...60°C

oraz tygodniowego
Zamocowanie:

magnetyczne do komory

IP 65
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