RK-4023

TECHNISCHE GEGEVENS
RK-4023 led paneel p/st
• Afmeting: 300x300x13mm
• Inbouwmaat: Geen
• Lichtkleur: 3000K of 4000K
• Voedingsspanning: 230V AC
• Vermogen bij 100% licht: 18 Watt
• Certificaat: CE , RoHS goedkeuring
Plafond mogelijkheden:
• HPL wit 3mm dik
• RVS K.320 plaat 1,5 mm dik

OPTIE’s verlichting
• Noodvoeding
• Dim sensor voor de 300x700 en
350 x 750mm panelen

VOORDELEN:
• Eenvoudig te monteren
• Direct resultaat
• Volledig egaal lichtbeeld
• Hufterproef
• Strakke aluminium omlijsting
• Kleine inbouwmaat
• Zeer dun 13mm
• Externe noodvoeding mogelijk
• Energie zuinig
• Lange levensduur

RUKRA RVS of HPL plafond
inclusief LED paneel.
RUKRA plaatst een nieuw plafond van RVS of HPL tegen het oude plafond aan, hierdoor
knapt de kooi direct op, na het plaatsen van het nieuwe plafond plaatsen we 1 of 2 led
panelen afhankelijk ven de grote van de liftkooi en de wensen van de klant.

De RUKRA LED panelen zijn zeer energiezuinig, onderhoudsvrij en zeer milieu
bewust. LED verlichting gaat veel langer mee, tot wel 60.000 branduren. De RUKRA
LED panelen zijn de ideale vervanger voor de traditionele TL armaturen, TL buizen
en rooster lampen. Bovendien creëert ons LED paneel een zeer egaal en uniform
verlichtingsbeeld dat een conventioneel licht nooit zal bereiken.
Alle RUKRA LED panelen zijn voorzien van een speciaal profiel zodat deze strak
tegen het plafond te monteren zijn. Tevens zijn de led panelen voorzien van
montage gaten zodat het paneel eenvoudig geplaatst kan worden met de
bijgeleverde antivandaal boutjes.
Beschikbare afmetingen led panelen:



300 x 300mm
350 x 750mm

300 x 700mm
600 x 600mm

300 x 600mm
300 x 900mm

Optie:
RK-4029 Noodvoeding
De noodvoeding word op de lift kooi geplaatst, hierdoor is de accu goed
toegankelijk zonder het LED paneel in de kooi los te hoeven maken, op de
noodstroom brandt de verlichting op 20% lichtsterkte waardoor het paneel
voorzien word van 3 uur. Bij meerdere panelen in een lift word 1 paneel voorzien
van noodstroom.
Montage
Bij RUKRA hebben wij ook een eigen montageservice de montage en service wordt
uitgevoerd door uitsluitend eigen personeel met een landelijke dekking.

