ActiveLights Pro Sea
ActiveLights Pro Sea är en svensktillverkad LED-armatur i världsklass anpassad för
sjöfarten och nordiska klimatförhållanden. Armaturen har en vandalsäker opalkåpa,
speciallinser och LED-dioder av högsta kvalité. Sammantaget ger det en trygg och
säker belysning med en lång driftstid på över 100.000 timmar.
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Finns i effekterna 5-40W
Välj mellan 1750 K (gult), 4000 K (vitt)
650-660Nm (grönt ljus), 525-535Nm (rött ljus)
Vandalsäker opalkåpa polykarbonat för maximal ljusvisualisering
Välj mellan inbyggt externt eller inbyggt drivdon
Praktiska fästen för stolpe eller vägg
Effektiva speciallinser optimerar ljusflödet
Ställbar effekt via fjärrkontroll
Transientskydd upp till 20 kA
> 100 000 h L.90
5 års garanti
Låg vikt
IP 66

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

ActiveLights Pro Sea
ActiveLights Pro är utvecklad i samråd med Sjöfartsverket för att lysa upp dykdalber. Armaturerna
används även på bryggor och gångvägar samt att för lysa upp hamnar med rött och grönt ljus.
ActiveLights Pro Sea har en modern och stilren design med teknik i världsklass vilket ger en lång
livslängd med minimalt underhåll. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage.
Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

Valmöjligheter

Praktiska fästen

4000 Kelvin

1750 Kelvin

525-535Nm rött ljus

650-660Nm grönt ljus

Tekniska data
16 st LUXEON TX
High Power LED 4580 lumen
16 st LUXEON Rebel High Power LED 4100 lumen

2,8 kg 280x240x95mm
2,8 kg 280x240x95mm

Ljusegenskaper:
Matningsspänning:
Armaturhus:
Glas:
Kapslingsklass:
Montering:
Övrigt:
Tillverkningsland:
Garanti:

4 000 Kelvin Ra 75 Mac Adam 3, L90 F10 minst 100 000 h
Drivdon 230 VAC, armatur 24 VDC, Klass II (drivdon)
Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart, övriga färger tillval
Polykarbonat opalkåpa IK10+ vandalsäker
IP 66
Valbart fäste för stolpe, fasad eller tak
Armatur kommer med färdigkopplad kabel och fäste
Utvecklad och tillverkad i Sverige
5 år på alla ingående detaljer
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