Informacje o produkcie

Utworzono 08-01-2023

Taśma LED Eleva 60 SMD 60 szt./m 4,8W/m 24W DC 12V IP44 5mb zielony
BERGMEN
Cena :
142,07 zł
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Nr katalogowy : BG-01-002-005-06-44
Producent : BERGMEN
Dostępność : Dostępność - 3 dni
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Taśma LED Eleva 60 SMD 60 szt./m 4,8W/m 24W DC 12V IP44 5mb
zielony BERGMEN

EL

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE
W POSTACI TAŚMY ELASTYCZNEJ WYKONANEJ Z ELEMENTÓW LED SMD
W IZOLACJI Z TWORZYWA - IP44
ZASILANIE - 12V DC
60 DIÓD SMD / 1mb - 4,8W / mb - 24W / 5 mb
KOLOR ZIELONY - GREEN
OPIS
Taśma LED to uniwersalne źródło światła przeznaczone przede wszystkim do oświetlenia dekoracyjnego i dyskretnego.
Źródło światła oferuje wiele możliwości adaptacyjnych, zachowując przy tym wszystkie zalety technologii LED, w tym przede wszystkim bardzo niskim
zużyciu energii elektrycznej, Wyroby cechuje również bardzo wysoką jakość wykończenia.
Cechy:
●
●
●
●
●
●

niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
bardzo długa żywotność
minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
zasilanie napięciem DC 12 V (bezpiecznym)
przystosowane do współpracy z zasilaczami i dedykowanymi sterownikami
również do zastosowań zewnętrznych - zgodnie z IP

Zastosowanie (wybór):
●
●
●
●
●

oświetlenie mebli kuchennych, barowych, hotelowych, etc.
oświetlenie łazienek,
oświetlenie schodów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych,
oświetlenie posesji, podjazdów, klombów, etc.
oświetlenie tunningowe samochodów
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oświetlenie wnętrz samochodów, autobusów, kamperów, etc.
WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE NA STRONIE: www.elmic.pl/led/tasma-led/

MASZ PYTANIA? NURTUJE CIEBIE JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORDANIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/
JEŻELI NIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT MAILOWY - NASI KONSULTANCI CHETNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU
PROBLEMU.
elmic@elmic.pl

Źródło światła
Ilość elementów świetlnych
Napięcie znamionowe
Moc maksymalna
Temperatura pracy
Wymiary
Waga

LED SMD 3528
60 szt. / mb
DC 12V
4,8 W / mb
24 W / rolka (5 mb)
- 20°C~+60°C

8 mm x 2,2 mm x 5 m (rolka)
g
> 25000 h
------120 st.
zielony / green
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Żywotność
Stopień oddawania barw
Skuteczność świetlna
Strumień świetlny
Kąt świecenia
Temperatura barwowa
Mocowanie
Poziom ochrony
Przeznaczenie

BERGMEN ELEVA 60
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DANE TECHNICZNE

taśma samoprzylepna / uchwyty kablowe
IP 44
wewnętrzne / zewnętrzne
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WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS
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UWAGI

●
●
●
●
●

NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym - zgodnie z IP,
nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
nie demontuj taśmy,
taśmę można przecinać wyłącznie w miejscach oznaczonych,
nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

IC

●

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:
Podstawowe zalety naszych wyrobów:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to
25.000 godz.),
niewielkie zużycie energii elektrycznej,
minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
pełna jasność natychmiast po włączeniu,
częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,
zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
prostota użytkowania,
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PRZYKŁADOWE KOLORY:

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:
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Zdjęcia przykładowe - przedstawiają możliwe warianty kolorystyczne oraz zastosowania.
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada kolorystykę, stopień ochrony, przeznaczenie i mocowanie zgodne z opisem.

Nasza oferta oświetlenia LED:
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