INSTALACJE W BASENIE

POWER LED 24 VOLT perfekcja w każdym elemencie
Lampy NOWEJ GENERACJI POWER LED 24 VOLT służą do profesjonalnego oświetlenia basenu. Wykorzystywane
w nich przemysłowe diody ledowe są odporne na wstrząsy i bez ryzyka implozji. Charakterystyczne cechy jakościowe
spełniają wymogi normy niskonapięciowej EN 61347-2-3 i normy EN 61047, normy w sprawie kompatybilności
elektromagnetycznej EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, normy klasyfikacji światła laserowego
EN 62471 (dla 24V) i EN 60825 (dla 12 V). Tego nie spotkacie w innych lampach. W wersjach RGB technologia LED
opiera się na addytywnym mieszaniu barw. Do zasilania niezbędny jest prąd stały, w dokładnie podawanym natężeniu.
Tylko oryginalne zasilacze zapewniają potrzebne lampom Power LED napięcie i natężenie. Użycie innych może
pozbawić gwarancji. Standardowo wyposażone są w kabel o długości 5 m , ale dostępne są też z kablem o dł.10 m.
Doboru kabla od lampy do zasilacza powyżej 10 m dokonuje się na podstawie specjalnego diagramu dla lamp
Power LED. Dla zapewnienia wysokiej trwałości trzeba zachowywać następujące limity wartości związków chemiczych
w wodzie basenowej: środek dezynfekujący do 1,0 mg/l, chlorki do 500 mg/l, pH 6,5-9,5. Dla elementów do słonej
wody maksymalna koncentracja NaCl to 6%. Lampy Power LED łączy się ze sobą w magistralę. W jednym systemie lamp
potrzebna jest dokładnie jedna jednostka nadrzędna= zasilacz balastowy. Inne lampy będą podłączone, jako jednostki
podrzędne do zasilacza sieciowego. Sterowanie może odbywać się za pomocą przycisku zewnętrznego, pilota
radiowego (zdalne sterowanie) lub modułu DMX 512 (przy użyciu komputera).
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Dodatki do lamp POWER LED 24 VOLT:
nazwa
kod
zasilacz sieciowy 24V, dla 2 lamp 30er lub 21er,
4 lamp 15er, 6 lamp 9er, 8 lamp 3er. Przy większej
ilości dodatkowo subdystrybutor. Przeznaczony dla
lamp białych, także ze ściemniaczem.
40600050
zasilacz balastowy 24V, dla 2 lamp 30er lub 21er,
4 lamp 15er, 6 lamp 9er, 8 lamp 3er. Przy większej
ilości dodatkowo subdystrybutor. Przeznaczony dla lamp
kolorowych, także z pilotem i DMX.
40600150
subdystrybutor 24V przy podłączeniu więcej niż 4 lamp 40600250
nazwa
1+2. pilot do zmiany kolorów z odbiornikiem
3. ściemniacz/zmieniacz kolorów lamp
4. moduł DMX lampy LED
5. puszka z brązu do Power LED
8. kołnierz uszczelniający do Power LED
6. puszka z brązu lamp Mini
8. kołnierz uszczelniający do Mini
7. puszka z brązu lamp Midi
8. kołnierz uszczelniający do Midi
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kod
314439
314440
314452
314196
314110
314255
314256
4266050
4267050

