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PRODUKTINFO
Anslutningskabel med integrerat flimmerfritt drivdon. Drivdonet är framtaget till alla
Amigas S-line ljusslingor för att minimera
flimmer. Du kan koppla på upp till 50M
S-line på drivdonet. För att göra det enkelt
för användaren så finns det ett integrerat
upphängningshål i drivdonet och det har
totalt 6M anslutningskabel.

Med detta drivdon så blir produkten mer
effektiv och drar 8W per meter i stället
för 9W per meter. Genom att använda ett
flimmerfritt drivdon är du med och ökar
säkerheten och arbetsmiljön på din byggarbetsplats.
Produkten är tredjepartscertifierad.

Varför flimmerfritt?
Flimmer från ljuskällor kan vara en del av orsaken om man känner trötthet, huvudvärk
och allmänt obehag på arbetsplatsen. Graden av besvär är mycket individuellt och
flertalet märker inte av detta flimmer, medan vissa tycks drabbas av påtagliga besvär.
Flimmer från olika belysningskällor kan ge upphov till stressreaktioner i det centrala
nervsystemet. Det kan i sin tur göra att du blir trött och arbetsprestationen sämre.

VIKTIG INFO
ARBETSMILJÖVERKET FASTSLÅR I SINA BESTÄMMELSER, AFS 2009:2 P14: 14§, ATT:
”Belysningen ska vara utformad så att besvärande flimmer inte uppstår. Exponeringen för UV-strålning från
belysning ska vara så låg att riskerna för ohälsa elimineras eller reduceras till ett minimum.”
SVENSK ELSTANDARD NÄMNER I SINA BESTÄMMELSER, SS 4364000 559:9 FLIMMER, ATT:
”För belysning vid maskiner med rörliga delar ska hänsyn tas till effekter som beror på flimmer från ljusarmaturer.
Anledningen till detta är att flimmer från ljusarmaturerna kan ge det felaktiga intrycket av att delar av maskinen
som är i rörelse står still. Sådana effekter kan undvikas genom att lämplig styrutrustning till ljusarmaturerna väljs
(tex med högfrekventa elektroniska drivdon).”

MÄTA FLIMMER
Spektrometern ser flimmer
Flimmer mäts med instrumentet spektrometer, där man mäter upp
PCR flicker. Det går även att upptäcka flimmer med sin egna
mobilkamera genom att hålla upp kameran mot ljuskällan.
Flimmrar det i skärmen kan du vara säker på att
ljuskällan också flimmrar.
Arbetsmiljöverket har även en bra app ”ljus” som
man kan använda sig av för att mäta flimmer.

Appen Ljus

Skanna QR-koden för att läsa mer på arbetsmiljöverkets
hemsida om appen och för nedladdning.

OBS! Appen är just nu endast tillgänglig för Iphone.

Teknisk info

FIDO - Flimmerfritt drivdon
Art.nr 551631
Typ

Spänning IN

Spänning UT

IP-klass
Stickpropp 230 VAC

IP-klass
Stickpropp 230 VDC

IP-klass
Kapsling

DR-NF-CE-400W

220-250VAC 50Hz/60Hz

230VDC/50Hz

IP54

IP65

IP65

Maxeffekt

Kabel

Kabellängd
Primär

Kabellängd
Sekundär

Temperatur

Vikt

Isoleringsklass

400W (50M S-line 8W/M)

H07RNF 2X1,5

2M (220-250VAC)

4M (230VDC)

-20 till +40

1,2Kg

II

Standard EN-60598-2-21

