KRANBELYSNING FLEX

Krankit
Benämning

Art.nr

Flex 230W

55 12 24

Krancentral

99 25 33

Skarvsladd 3G1,5 12 m X-line

99 25 34

Grenuttag 1-v X-line

99 25 37

Grenuttag 2-v X-line

99 25 38

Grenuttag 4-v X-line

99 25 39

Sladdställ 3G1,5 25M X-line

10 50 13

Mått

Ant./enh.
1/1

Anslutning
Är anpassad för att monteras högt då den är försedd med optik som ger mycket smal ljusbild endast 25 º symmetrisk. Skruvar är
försedda med låsbrickor och även låspasta för att kunna hantera vibrationer som kan förekomma på en kran.
Den är försedd med 3 olika moduler för att lätt kunna justera ljuset beroende på vilken höjd kranen är på.
Det ingår även en rostfri wire som en säkerhetslina ifall armaturen skulle falla. Armaturen har 5 års garanti.

Alla FLEX armaturer 75W-300W är special utrustade med Amiga Quickfix koppling för snabb montering och levereras färdiga med
1,5m sladdställ (IP44) inkl. stickpropp. 450W-1200W har Amiga Quick fix för fast installation. Går att göra en fast installation med
QuickFix på alla armaturer.

Kundanpassning/Projektering
Alla armaturer i FLEX serien kan beställas efter önskemål från Kund. Armaturerna finns i 5 olika spridningar: 25º, 60º, 90º, 110º,
130x60º(ASY). 3 olika färgtemperaturer: 3000/4000/5700K. Går även att få med Dali eller 1-10V för eventuell dimring. Det finns även
möjlighet att få drivdonet externt monterat för att t.ex. underlätta vid service/underhåll.
Vi hjälper er att ta fram beräkningsunderlag , jämförelser och de faktiska besparingar ni kan göra vid en investering i nya LED armaturer.
Här visar vi ett exempel på specialanpassning för kranbelysning efter kunds önskemål. Flex armaturerna är anpassade för att klara av de påfrestande arbetsförhållanden som förekommer på arbetsplatsen.

Jämförelse LED VS Metallhalogen på byggkran 50M över mark.
4 st armaturer monterade på kranmast och 4 st armaturer monterade på kranbom.
Flex 230W 25º SY

Metallhalogen 400W SY

E medelvärde 100x100m=12 lux
E medelvärde 49x6m =96lux
(direkt under kranbom)

E medelvärde 100x100m=11 lux
E medelvärde 49x6m =39lux
(direkt under kranbom)

