
            zero

Popis

Description

Použití: svítidlo je vhodné pro použití do prostor, kde je nutné zabezpečit zcela automatické orientační
osvětlení, tedy např. chodby, sklepní prostory, schodiště, přístup k WC a podobných.

Funkčnost: Jedná se o automatické nástěnné svítidlo osazené 5 kusy LED diod s extrémně nízkou 
spotřebou (pod 1W). Při snížených světelných podmínkách se světlo automaticky zapne a opětovně 
zhasne při zvýšení intenzity okolního světla. Napájení je síťové- 230V. V případě výpadku sítě se světlo 
automaticky přepne na záložní zdroj, který tvoří 4 samonabíjecí - bezúdržbové bateriové články 
a světlo je schopno takto svítit až 6 hodin.

Tělesa svítidel a světelně činný kryt jsou vyrobena technologií vstřiku. Horní kryt je s tělesem spojen 
pomocí plastových zácvaků.

Elektrická výzbroj  svítidel je tvořena pěti kusy LED. Napájení 220V nebo 12V.

Montáž svítidel se provádí přímo na strop nebo na stěnu.

Usage: lighting unit is suitable to use in areas in which it is necessary to ensure fully automatic pivot 
illumination (e.g. corridors, basements, stairways, acces to the WC and others).

Functionality: automatic wall lighting unit is equipped by five pieces of the LED with extremely low
consumption (under 1W). When the light level is low, the unit turns automatically on and again off when 
the intensity of ambient light increases. Mains power supply is 230V. In case of the mains failure, the light 
is automatically switched to back-up power supply, which consists of four self-recharging batteries piles. 
The batteries needs no maintainance and their operating time is up to 6 hours.

Body of the lighting unit and light active cover are injection moulded. Upper cover is connected with 
the body using plastic clips.

Electrical accessories Electrical accessories consist of five piecies of the LED. El. supply – 220V or 12V.

Installation: directly to the ceiling or on the wall.

Další info
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Orientační nástěné svítidlo
 Wall pivot lighting

Typ svítidla / Lighting type
Označení Obj. kód LxWxH (mm)

Zero 250x73x25
Z5L 310051


