Lutra Led Lichtlijn
Maak van je vluchtroute geen doolhof !

Lutra Led Lichtlijn
Lutra is een Led Lichtlijn die op diverse manieren ingezet kan worden om vluchtroutes en vluchtdeuren optimaal aan te geven. Deze
Led Lichtlijn van zeer hoge kwaliteit is standaard leverbaar in lengtes van 250 tot 3000 mm. Door toepassing van hoogwaardige lenzen
is de lichtlijn zichtbaar in een hoek van +1800 . Hierdoor ziet men in een noodgeval vanuit de hele ruimte de vluchtroute of nooddeuren.
Neem voor een langere lichtlijn uit één stuk contact op met onze afdeling verkoop.
De Lutra Led Lichtlijn is opgebouwd met hoogwaardige materialen. Zo is de omkasting geheel van aluminium.
De elektrische onderdelen en de leds zijn volledig geseald. Dit maakt dat de Lutra Led Lichtlijn ook geschikt voor gebruik in vochtige
ruimtes of buiten.

Communicatie met
vrijwel elk
lichtbesturingssysteem

Eenvoudig monteren
en
installeren

Lens zorgt voor
zichtveld > 180o

Na installatie
nagenoeg
onderhoudsvrij

Voltage

24 VDC

Breedte x Hoogte
(mm)

85 x 45

Wattage

14 W/m

Lengte (mm)

250 tot 3000

Lichtbron

LED

Profiel

Aluminium RAL 6024
Traffic green

Lens

Polycarbonaat

Zichthoek

-90o / +90o

Installatie kabel

2 m - 2 aderig

Lichtkleur

Groen
Dominant/peak wavelength 520 – 540 nm

Operationele temp.

-25°C / +55° C

Specialisme
Westend Lighting is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van Life Saving Light, voor toepassingen in het verkeer,
de industrie en openbare ruimtes. De Ontwikkeling en productie van deze hoogwaardige veiligheidsproducten vindt plaats in
onze fabriek in Roosendaal, Nederland.

Geselecteerd dealernetwerk
Westend Lighting werkt met een netwerk van geselecteerde dealers/installateurs in binnen en buitenland in de
bovengenoemde marktsegmenten. Heeft u interesse om dealer te worden, neem dan contact met ons op via email of bel +31
(0) 85 487 9670

Flexibel
Westend Lighting is in staat om voor projecten, producten aan te passen of producten te ontwikkelen, die voldoen aan de
specifieke eisen die aan het project verbonden zijn. Vraag naar de mogelijkheden.
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