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SafeLight är tillverkad med den nyaste LED-teknologin på marknaden. Detta betyder att 
du får ökad säkerhet och en kraftig belysning, snabbt och enkelt. 

Eledge Lighting är ledande i Norden och utvecklar LED-slingor för bygg- och 
arbetsplatser. 

Med SafeLight kan vi erbjuda den bästa och säkraste lösningen på marknaden. 

SafeLight 1500

ERFARENHET OCH UTVECKLING
Vi har jobbat med belysning i många år. Vi har lärt att tekniken är i en ständig ändring och att 
utvecklingen sker snabbt. Därför utvecklar vi ständigt våra produkter och tjänster. 
Det nordiska klimatet kräver den bästa produktkvalitén för att tåla både kyla och tuffa förhållanden.
Denna LED-slinga ska göra arbetet enklare och tryggare för dom som använder den. Därför fokuserar 
vi på alla små detaljer. 

DETTA ÄR SAFELIGHT

• Vår mest kraftfulla LED-slinga

• Ljusstyrka upp till 1500lm/m

• Kan kopplas samman upp till 150 meter

• integrerad efterbelysning

• Robust konstruktion

• Gjord för att klara det nordiska klimatet

• Snabb och enkel installation.

• Plug & play

• En produkt ersätter flera olika
belysningsprodukter

• Enkel att hantera, säker att använda
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SPARA PLATS OCH FRAKTKOSTNADER
En typisk belysningsarmatur placeras var 5e meter för att lysa upp större ytor. 
Varje armatur är ungefär lika stor som en rulle av vår LED-slinga. Det gör att SafeLight med sina 25 
meter kan ersätta hela fem ljuspunkter. För alla framtida projekt kommer detta att spara kostnader för 
både frakt, hantering och lagring.

Den lyser även tillräckligt starkt för att lysa upp hela byggnader och kan ersätta flera gamla typer av 
belysning.
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Användarvänlig
SafeLight är enkel att använde, snabb att montera och 
kräver inte underhåll. SafeLight ger en jämn belysning 
genom hela slingan, är gjord för tuffa nordiska 
förhållanden och kan användas både utomhus och 
inomhus. 

EFTERBELYSNING
SafeLight har ett unikt inbyggt system för nödsituationer.
Det självlysande materialet hjälper till att visa riktlinjer för 
närmaste utgång vid strömavbrott.

UPP TILL 150 METER 
Med SafeLight har vi gjort det möjligt att koppla samman 
upp till 150 meter LED-slinga från ett enda eluttag.
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Artikelnummer 450189

EAN

Spänning (Volt) 220-240V

Längd 25 m

Max längd 150 m

Bredd x Höjd 18 mm x 8 mm

Ljusstyrka/m 1500lm/m

Strömförbrukning 300W - 12W/m

Färgtemperatur 3000K

Ljusspridning 120°

IP klass IP65

Omgivningstemperatur -25°c til +45°c

LED typ, antal SMD2835, 144LED/m

Livstid 30 000 timmar (L70)

Dimmbar Ja

Mått 320 x 260 x 390 mm

Brutto / Netto vikt 7kg / 6kg

Certifikat CE, Nemko, Semko, Demko, Fimko

Specifikationer

Produktbilder

Artikelnummer EAN Produktnamn

450189 LED-Slinga Safelight

Artiklar




