LED svítilna – TML025/TSL025
•
•
•
•
•
•
•

Velký rozsah provozních napětí
Integrované napájení
Zapojení svítilen do řetězce (daisy chain)
Dlouhá životnost, bezúdržbový provoz
Energeticky velmi úsporná LED technologie
Rychlé a snadné zapojení
Uchycení magnetem nebo šrouby

Technické údaje
Svítilna je vhodná pro všechny
typy rozvaděčů a panelů,
zvláště s omezeným prostorem.
Svítilna má díky LED velmi
dlouhou životnost.
Dvě různé možnosti upevnění
poskytují větší flexibilitu pro
instalaci. V případě potřeby lze
zapojit do řetězce až 10 svítilen
(verze DC 12 V až 5 svítilen),
které mohou být rychle
propojeny snadno a rychle
pomocí kabelů s konektory
zajištěnými zámky.

Možnosti montáže: Svítidla jsou
k dispozici s magnetem pro snadné
umístění v jakékoli ocelové skříni nebo
rozvaděči. Základní model je LED svítilna
s upevněním šrouby.

Příkon

max. 5 W

Světelný tok

400 Lm při 120°
(= 1.200 Lm při 360° nebo 95 W žárovka)

Světelný zdroj

LED, úhel záření 120°, světlá barva: denní světlo,
teplota barvy: 6.000 až 7.000 K

Životnost

60.000 h při +20 °C (+68 °F)

Připojení

2-pólová zásuvka se zámkem
AC: max. 2,5 A / 240 V, barva: bílá
DC: max. 2,5 A / 60 V, barva: modrá

Montáž

magnetem nebo šrouby (M5),
utahovací moment max. 2 Nm

Kryt

průhledný plast

Rozměry

viz. obrázky

Hmotnost

cca 0,2 kg

Provozní / Skladovací teplota

-30 až +60 °C (-22 až +140 °F) /
-40 až +85 °C (-40 až +185 °F)

Provozní / Skladovací vlhkost

max. 90% relativní vlhkosti (nekondenzační)

Schválení

CE, RoHS, ISO9001, EAC

Upozornění: Svítilnu není dovoleno
používat jako svítidlo k osvětlení
bytových prostor.

Číslo produktu
(Uchycení magnetem TML025)

Číslo produktu
(Uchycení šrouby TSL025)

Provozní napětí

Spínač

5-025759.0

5-025359.0

AC 100-240 V, 50/60 Hz
(AC min. 90 V, AC max. 265 V)

mechanický

Konektory a kabely pro elektrické připojení nejsou součástí dodávky LED lamp.
Tyto díly lze objednat samostatně. Soupravy sestávající z lampy a příslušenství jsou k dispozici na vyžádání.
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Příslušenství k LED svítilnám
Konektory a kabely pro elektrické připojení nejsou součástí dodávky TML025 / TSL025. Tyto díly lze objednat samostatně.
Soupravy sestávající z lampy a příslušenství jsou k dispozici na vyžádání.

Připojovací kabel se zásuvkou
Číslo
produktu

Typ

Délka

Napětí

Barva

Použití

5-025779.0

Izolovaný kabel 2 x 1,5 mm²
se zásuvkou

2,0 m

AC

Zásuvka: bílá,
kabel: bílá

Napájení vstup

Připojovací kabel

Propojovací kabel se 2 konektory pro zapojení do řetězce (daisy chain)
Číslo
produktu

Typ

Délka

Napětí

Barva

Použití

5-025779.1

Izolovaný kabel 2 x 1,5 mm²
se 2 konektory

1,0 m

AC

Zásuvka/zástrčka:
bílá, kabel: bílá

Propojení svítilen

Propojovací kabel

Příklad zapojení

Zástrčka / zásuvka (bez kabelu)
Číslo
produktu

Typ

Napětí

Barva

Použití

5-025779.2

Zásuvka

AC

Bílá

Napájení vstup

5-025779.3

Zástrčka

AC

Bílá

Napájení výstup

Zásuvka a zástrčka
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