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Daglichtsturing: DALI en 1–10 V
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Dankzij de combinatie van warm witte en koud witte leds op één ledstrip beschik je over alle
wittinten en pas je de verlichting gemakkelijk aan het interieur of de gewenste sfeer aan. Bovendien
hebben de leds een uitstekende lichtkwaliteit, zodat het volledig interieur goed tot zijn recht komt.
De ledstrip wordt op een rol van 5 m verkocht. Je kunt de ledstrip per 10 cm afknippen aan de
markeringen om de gewenste lengte te installeren. De plakband op de achterzijde van de ledstrip
zorgt voor een gemakkelijke montage. Voor een optimale ledsturing met alle wittinten gebruik je dit
product in combinatie met een 4-kanaals constant voltage controller (410-00121) en RGB(W)wandbediening in 4-knops mode te gebruiken (artikelnummers 410-00002 + xxx-90002). Je kunt
je favoriete wit tint opslaan in het geheugen van de constant voltage controller (410-00121).
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Ledstrip op rol met 120 instelbaar witte leds/m
(60 warm witte + 60 koud witte leds)

340-11021
Ledstrip op rol met 120 leds (60 warm witte en 60 koud witte leds).

+24V
+24V

9,6 W/m

W
SS

340-11021

230 Vac L
N

5m

+

2

4

V

+ -

S

W

340-00022 (50 W)
340-00120/
340-00121

1xx-90001

Dankzij de combinatie van warm witte en koud witte leds op één ledstrip beschik je over alle wittinten en pas je de verlichting gemakkelijk aan het interieur of de gewenste sfeer aan. De ledstrip bevat 120 leds (formaat 3528) per meter, waarvan 60 warm witte en 60 koud witte leds. De maximale
lichtoutput is 690 lm/m. De kleurweergave - met een lichtkwaliteit (CRI) > 80 - is uitstekend. De ledstrip wordt op een rol van 5 m verkocht. Je
kunt de ledstrip per 10 cm afknippen om de gewenste lengte te installeren. Je monteert deze ledstrip gemakkelijk via de plakband op de achterzijde.
Voor een optimale ledsturing met alle wittinten gebruik je dit product in combinatie met een 4-kanaals constant voltage controller (410-00121)
en RGB(W)-wandbediening in 4-knops mode te gebruiken (artikelnummers 410-00002 + xxx-90002). Je kunt je favoriete wit tint opslaan in het
geheugen van de constant voltage controller (410-00121).
Ledstrip op rol met 120 leds (60 warm witte en 60 koud witte leds). Met een uitstekende lichtkwaliteit en lichtoutput brengen de leds een optimale
sfeer. De ledstrip wordt op een rol van 5 m verkocht en kan op de aangeduide stippelijnen afgeknipt worden om de gewenste lengte te installeren.
De plakband op de achterzijde van de ledstrip zorgt voor een gemakkelijke montage.
• Aantal leds: 120 leds (60 warm witte en 60 koud witte leds)
• Kleurtemperatuur: variabel tussen 3000 K (warm witte leds) en 6500 K (koud witte leds)
• Lichtoutput: 690 lm/m
• Kleurweergaveindex (CRI): > 80
• Afknipafstand: afknipbaar per 10 cm
• Ledformaat: 3528
• Stroomverbruik: 9,6 W per meter
• Beschermingsgraad: IP20
• Voedingsspanning: 24 Vdc ± 10 %
• Minimale omgevingstemperatuur: -20 °C
• Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
• Afmetingen (HxBxD): 88 x 5000 mm
• Markering: CE
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