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MEGAMAN® DINO 2 Conventionele waterdichte batten

Productkenmerken
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MEGAMAN®  DINO 2
Geïntegreerd, waterdicht & slagvast
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Een structureel ontworpen plafond- en wand LED armatuur, een compleet gesloten opbouw en constructie uit één geheel, voor betere

bescherming tegen water en stof dan conventionele armaturen, met IP66 beschermingsgraad.

Vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat met eindstukken en prismatische diffuser, hierdoor IK08 slagvast.

Complete levering met RVS montagebeugels en RVS driehoek beugels voor pendelmontage.

MEGAMAN® Easy Connect, montage en aansluiten zonder gereedschap en eenvoudig door te lussen. Door de reeds ingebouwde doorvoer 

bedrading voor lijnmontage van meerdere klasse 2 armaturen, 4 voudige doorvoerbedrading met extra draad voor permanente stroom

en push in aansluit clips.

Armatuur met beperkte temperatuur afgifte, geschikt voor ruimtes waar stof en/of glasvezels brand kunnen veroorzaken.

Hoge efficiency LED module, 104 lumen per Watt, 50.000 gegarandeerde branduren.

Opale prismatische diffuser, deze zorgt voor een grote lichthoek en brede lichtdistributie.

Door grote lichthoek en brede 330 graden rondom licht distributie ook mooie uniform licht beeld op het plafond of wand.

DINO Sensor bewegingsmelder voor het schakelen van DINO armaturen eenvoudig met Easy Connect in de licht lijn te integreren.

Levering armaturen compleet met eindkap.

DINO Farm

IP66
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DINO Farm speciale uitvoering voor toepassing in stallen met hoge Ammoniak concentratie. IP66 IK03 en hoge; 123 lm/watt energie

efficiency compleet met speciale aansluit stekkers en uitgevoerd in polyurethaan met PMMA diffuser.

DINO Farm kan door gelust worden in een lichtlijn uitgevoerd met speciale aansluit en koppel stekkers aan beiden zijde van het armatuur.

Montage mogelijk gebruik maken van aanwezig ophang punten door de DINO flexibele RVS snel installatie clips .

DINO Farm is een geheel  volledig gesloten armatuur geen losse delen die in dieren voer terecht zouden kunnen komen.
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DINO

DINO DINO Farm Sensor Eindkap
IP66● ● ●

Naam Wattage Licht
kleur

Maat
H- Ø

Levens
duur

Power 
factor

Licht
Rondom

IP Lijn
max

Lumen Vervangt Besparing
LED-armatuur

Bruto 
ex.

Art.nr. 
MM 

DINO 21W 4000K 120mm 50000 0.90 > 330 ° IP66 55 2250 43W
1x36W T8 € 677,- 58% 77,00 MM08270

DINO 36W 4000K 120mm 50000 0.90 > 330 ° IP66 30 4150 86W
2x36W T8 € 406,- 86,00 MM08524

DINO 32W 4000K 150mm 50000 0.90 > 330 ° IP66 35 3500 67W
1x58W T8 € 267,- 48% 90,00 MM08272

DINO 53W 4000K 150mm 50000 0.90 > 330 ° IP66 19 6300 134W
2x58W T8 € 684,- 58% 99,85 MM08273

DINO Farm ● 35W 4000K 120mm 50000 0.90 > 330 ° IP66 30 4150 86W
2x36W T8 € 420,- 54% 110,00 MM10036

DINO Farm ● 53W 4000K 150mm 50000 0.90 > 330 ° IP66 19 6300 134W
2x58W T8 € 718,- 59% 135,00 MM10038

DINO Nood ● 42W 4000K 150mm 50000 0.90 > 330 ° IP66 19 5000 134W
2x58W T8 € 684,- 58% 395,00 MM09561

DINO Pir ● 63W 4000K 150mm 50000 0.90 > 330 ° IP66 19 6300 134W
2x58W T8 € 636,- 158,80 MM05331

Sensor ● 1W Voor het schakelen van 23-8 DINO armaturen (max 504 watt)  / lengte 150mm 45,00 MM08274

DINO PIR bewegings Sensor voor het schakelen van 23-(8) DINO LED armaturen maximale belasting  504 watt.

Groot detectiebereik, 8 meter en 120 graden , Lux niveau en Vertragingstijd instelbaar.

EasyConnect  aansluiting aan beiden zijden voor optimale integratie in de DINO lichtlijn,

of voor het schakelen van andere LED armaturen.

DINO PIR Bewegingssensor
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DINO Noodstroom compleet met noodstroom voorziening, kan in DINO licht lijn worden opgenomen. 

Noodstroom, 3 uur nood verlichtings functie, Auto Test Functie met indicatie LED.

Conform norm EN-IEC-60598-2-22 

Flexibel te integreren in DINO licht lijn , kit bestaat uit Noodstroom unit met 3 uur noodstroom

voeding autotest functie en indicatie LED en een speciaal  DINO noodstroom model .

Eenvoudig op elk gewenste plaats in een DINO lichtlijn te installeren door gebruik te maken van

extra continue voeding draad van de DINO armaturen.

Het DINO noodstroom armatuur heeft de zelfde licht eigenschappen als de standaard DINO armaturen en 

is dus onderdeel van de normale lichtlijn.

DINO Noodstroom
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LED lijn armatuur voor in stallen met hoge ammoniak concentratie, speciale aansluitstekkers aan beide kanten, uitgevoerd in polyurethaan met PMMA diffuser en geen losse 

delen die in dierenvoer terecht zouden kunnen komen.

https://www.megaman.nl/armaturen/mm08270-1291
https://www.megaman.nl/armaturen/mm08524-1093
https://www.megaman.nl/armaturen/mm08272-1293
https://www.megaman.nl/armaturen/mm08273-1294
https://www.megaman.nl/armaturen/mm10036-1267
https://www.megaman.nl/armaturen/mm10038-1268
https://www.megaman.nl/armaturen/mm09561-1176
https://www.megaman.nl/armaturen/mm05331-1183
https://www.megaman.nl/armaturen/mm08274-1070

