Dane aktualne na dzień: 07-12-2021 12:06
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TAŚMA LED 5m professional neutralna LE
Cena

99,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

1606

Producent

RESTAN

Opis produktu
Taśmy led - to nowoczesne rozwiązanie dające możliwość oświetlenia reklam, mebli, witryn sklepowych oraz dekoracyjnego i
użytkowego oświetlenia pomieszczeń. Taśmy led oferują minimalne zużycie energii zapewniając jednocześnie wysoką
wydajność światła. Małe wymiary połączone z elastycznością PCB umożliwia jej zastosowanie tam gdzie inne źródła światła na
to nie pozwalają lub ich montaż jest utrudniony. Wykorzystanie taśmy LED ogranicza jednie Twoja wyobraźnia.
Produkty oferowane przez RESTAN charakteryzują się - najwyższą jakością wykonania, znalazła dzięki temu uznanie w wielu
realizacjach gdzie inwestor wymagał niezawodności i trwałości oświetlenia led. Produkcja taśmy led jest monitorowana na
każdym jej etapie - począwszy od zakupu najwyższej jakości komponentów po proces pakowania. Taka dbałość o szczegóły
gwarantuje jej niezawodne działanie przez wiele lat.
Komponenty do produkcji każdej taśmy led to: najwyższej jakości diody , sprawdzony laminat PCB, selekcjonowane rezystory.
Tak precyzyjny dobór komponentów pozwala na zapewnienie nieprzerwanej pracy taśm led przez wiele lat. Każda rolka taśmy
led przechodzi proces szczegółowej kontroli jakości, co zapewnia naszym klientom, że otrzymujecie towar najwyższej jakości.
Najwyższa jakość naszych taśm led potwierdzona jest 2 letnią gwarancją.

Napięcie zasilania: 12V DC
Barwa światła: biała neutralna
Temperatura barwy światła:
5600-6900 K
Strumień świetlny (metr): 400 lm (+/- 10%)
Strumień świetlny (5 metrów): 2000 lm (+/-10%)
Ilość LED (metr): 60
Ilość LED (rolka 5 metrów): 300
Pobór mocy (metr): 4,8 W (+/- 5%)
Pobór mocy (rolka 5 metrów): 24 W (+/-5%)
Pobór prądu (metr): 0,34~0,4A
Pobór prądu (rolka 5 metrów): 1,7~2A
Typ diody LED: SMD3528
Kąt świecenia: 120°
Sekcja cięcia: 5cm
Typ podłoża: elastyczny miedziany laminat PCB
Kolor podłoża: biały
Wymiary (szer. x wys.) - 8 mm
Żywotność: 35 000 godzin
Stopień ochrony IP: brak
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Współczynnik strumienia świetlnego po 30 000 h świecenia: 30 %
Czas zapłonu:
Współczynnik mocy lampy: ≥ 0,5
Współpraca ze ściemniaczem: tylko ze ściemniaczami PWM
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