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DIGITUS Conjunto LED de iluminação DIGITUS®

DN-19 LIGHT-3
EAN 4016032361053

LED lighting, magnetic two sensor modi, incl. power adapter

O conjunto LED de iluminação DIGITUS® tem um formato compacto e
aplicação de ímanes de fixação flexíveis. Pode ser montado no interior
verticalmente ou horizontalmente no armário de 19” e garante uma
iluminação optimizada através de LEDs eficientes. Os dois modos
diferentes (ajustáveis com um comutador) fornecem uma forma de
manuseamento especialmente fácil para o utilizador. O modo de
porta automática activará a iluminação, devido à existência de um
sensor, automaticamente quando a porta do armário de 19” é aberta
e desactivará a iluminação quando a porta é fechada.
Alternativamente pode usar o modo táctil para uso manual. Neste
caso basta acenar em frente do sensor uma vez para activar a
iluminação e uma segunda vez para desactivar a mesma. É fornecido
um adaptador de corrente no conteúdo da embalagem normal,
portanto o conjunto de iluminação LED DIGITUS® LED está pronto a
ser usado.

A fonte de iluminação perfeita para o interior da sua caixa de
protecção exterior. Instalação horizontal ou vertical através de
ímanes para fixação.

• Tensão de entrada nominal: 100–240 V

• Frequência de entrada: 50/60 Hz
• Tensão de funcionamento: DC 12 V, 1000 mA
• Controlo: Sensor IR
• Controlo: Sensor IR
• Ficha do adaptador de corrente: CEE 7/16 (Tipo C) Europlug
• Ficha de entrada DC LED: 3,5 mm; 1,5 m comprimento
• Consumo máximo total de corrente: 250 mA @ 220–240 V
• Fluxo Lum.: 223 lm
• Fonte de iluminação: LED 6500K
• Elevação de (acima de MSL) instalação de armazenamento:

0–3000 m/0–15 000 m
• Humidade da instalação de armazenamento: 0–95 % HR

Não-condensação 0–95 % HR Não-condensação
• Caixa de protecção exterior em alumínio
• Conformidade com UE & ROHS

Package contents

• LED Lighting
• Power adapter
• Magnet strip

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 20 7.00 34.00 32.00 24.00 26,112.00

Packaging Unit Inside 1 0.35 8.00 30.40 5.00 1,216.00

Packaging Unit Single 1 0.35 2.80 30.40 1.60 136.19

Net single without Packaging 1 0.25 2.80 30.40 1.60 0.00
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