
Varão de roupeiro Polux com luz LED com
sensor de movimento (12V DC), 558,
Anodizado mate, Plástico e Alumínio, 1 ud.
5074562

Características do produto

Sensor de movimento integrado que permite o
acendimento ao aproximar-se a menos de 1,5 mt e o
apagar da luz depois de decorridos 45 segundos após
abandonar a zona de detecção
Fonte de alimentação: 12V DC. Requer o uso de um
transformador LED de 12V para a sua instalação (não
incluído no fornecimento do varão).
Válido para um espaço interior de roupeiro entre 408 e
558mm. O varão iluminado pode ser cortado para
adapta-lo à medida necessária.
Varão de alumínio anodizado mate com borracha de PVC
semi-rígida para evitar o barulho dos cabides.
Instalação muito simples graças aos suportes laterais e
aos parafusos de montagem incluídos.
Raio de detecção do sensor: 1,5 metros.
Ângulo de detecção do sensor: 90°.
Número de LEDs: 32.
Temperatura de cor: Branco natural (4.000K).
Fluxo luminoso / Luminosidade: 125 lm.
Potência: 2,6W.
Ângulo de iluminação : 120°.
Grau de protecção: IP20.
Classificação energética A.

Informações sobre o produto

    

      

      

O varão iluminado para roupeiro com luz LED Polux
possui um sensor de movimento que facilita o acender e
apagar através da captação de movimento com um
intervalo de detecção inferior a 1,5 metros, o sistema de
iluminação apagar-se-á no decorrer dos 45 segundos
seguintes ao de não detectar qualquer movimento.
Pode ser instalado num vão de roupeiro de 558 mm
sendo acomodado a espaços menores cortando para
isso o varão. A sua montagem consiste em aparafusar o
varão aos laterais do espaço onde se quiser instalar o
mesmo. Os materiais utilizados são alumínio anodizado
mate e borracha para reduzir o barulho dos cabides.
Permite uma entrada de electricidade de 12 V DC,
necessita um transformador de 12 V que não está
incluído no seu fornecimento.

SKU 5074562

EAN 8432393132211

Materiais Plástico, Alumínio

Acabamentos Anodizado mate

Embalagem 1 UN

A 558

Corte 408-558

L 547

Lumen 125 lm

Potência 2,6 W

Temperatura de côr Branco natural 4.000 K

Nº de leds 32

O cod. 5077962 inclui suporte central. Não inclui
transformador LED.



Documentação

Vá ao folha de
produto na web

Esboço (PDF) Instruções de
montagem (PDF)

Rotulagem
energética (PDF)

https://www.emuca.pt/pt/iluminacao/iluminacao-led/suportes-de-varao-iluminados/emuca-varao-de-roupeiro-polux-com-luz-led-com-sensor-de-movimento/emuca-varao-de-roupeiro-polux-com-luz-led-regulavel-408-558-mm-sensor-de-movimento-aluminio-anodizado-mate?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393132211.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50745.IM.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/Label_760176_big_color.pdf


Produtos imprescindíveis
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