WORK LIGHT OF THE FUTURE

SITE LIGHT 30
LED-projektør med 30.000 lumen til byggepladsen

Kompakt LED-projektør til byggepladsen med ekstrem høj ydelse og fleksibilitet til en
meget attraktiv pris. Med den nyeste og mest avancerede LED-teknologi leverer SITE
LIGHT 30 op til 30.000 lumen med en stor udstrålingsvinkel på 120°, der sikrer super
kraftig oplysning af store arbejdsområder.
SITE LIGHT 30 er dæmpbar og BLUETOOTH-styringen giver mulighed for at tænde
og slukke arbejdslampen, samt justere lysstyrken i fire forskellige trin med din mobilenhed. Når arbejdslampen er monteret på en høj mast, reducerer denne funktion strømforbruget i det daglige, da man kun bruger det lys, der er nødvendigt for at løse
arbejdsopgaven.
Arbejdslampen er designet med et indbygget håndtag for nem transport og montage
på stativer og maste. Med sine blot 4,95 kg er SITE LIGHT 30 meget kompakt og let
sammenlignet med andre løsninger på markedet. Det betyder, at det er mere bekvemt
og sikkert at opstille lampen. Som tilbehør tilbyder vi et dobbeltbeslag til ophængning
af to SITE LIGHT 30.
SITE LIGHT 30 er fuldstændig støv- og vandtæt (P65) og kan anvendes under alle
vejrforhold fra -25° til +40°C. Takket være komponenter af meget høj kvalitet og aktiv
køling har SITE LIGHT 30 en meget lang levetid og høj ydelse hele dagen igennem.
SITE LIGHT 30 er fremstillet i Danmark og oplyser byggepladsen i henhold til
EN12464-2 standarden.
Inkl. DIN14640 adapter med beslag til montage på et stativ.

Lysstyringsapp
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
432 SMD LED’er
166 lm/W
30000 lm / 20000 lm / 10000 lm / 5000 lm
120° udstrålingsvinkel
10 m kabel / 3 x 1,5 mm2 H07 RN-F
Effektforbrug 315 W
IP65

SITE LIGHT 30

IK08
4,95 kg

EU DESIGN PATENT
No. 7180187

280 x 180 x 260 mm
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