Dansk Erhvervsbeklædning .
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.

Blikfang til Deres produkter
- LED-lys og LED-paneler fra lager og efter opgave.

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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Alt i skilte og skiltning efter Deres krav.
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LED MODULER findes som standardløsning med 3, 4, 5 og 9 LED (RGB) og kan bl.a. anvendes til belysning af skilte, bogstaver og trange steder der ønskes kraftigt belyst og kan anvendes inde og ude.

Ledningslængden mellem modulerne er ca. 8 cm.
og der er 50 moduler pr. leveret længde. Der er
monteret tape bagpå.
Størrelse: L 67 x B 11 x H 6,5 mm..
- 12 V DC.
- 0,27W pr. modul.
- Dæmpbar, på svagstrømssiden.
- Ra: >70.
- Spredningsgrad er 150º.
- Max 100 stk. pr. serie.
- IP65.
150-100001-2: Natur hvid (NW) 6000 - 6500K 0,27W - 6,5 lm..
150-100002-2: Varm hvid (WW) 3000 - 3500K 0,27W - 6 lm..
150-100003-2: Rød - 0,27W - 4 lm..
150-100004-2: Blå - 0,27W - 2 lm..
150-100005-2: Gul - 0,27W - 4 lm..
150-100006-2: Grøn - 0,27W - 6,5 lm..

Ledningslængden mellem modulerne er ca. 5,5 cm. og
der er 20 stk. moduler pr. leveret længde. Der er monteret
tape bagpå.
Størrelse: L 62,5 x B 15,7 x H 5 mm..
- 12 V DC.
- 0,72W pr. modul.
- Dæmpbar, på svagstrømssiden.
- Ra: >70.
- Spredningsgrad er 120º.
- Max 50 stk. pr. serie.
- IP65.
150-100014-80: Kold hvid (CW) 5500 - 8500K - 0,72W 54 lm..
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