PRODUCTSHEET

LED Steigerverlichting
TecforRec is als technische groothandel
gespecialiseerd in het leveren van alle
voorkomende elektriciteitsvoorzieningen voor
jachthavens. TecforRec heeft een breed
assortiment aan producten binnen de
jachthaventechniek zoals stroom- en waterzuilen,
vuilwaterpompen, steiger- en wal verlichting,
haventoegangscontrole- en management
systemen, camerabewaking, reddingsmiddelen en
blusvoorzieningen.
TecforRec biedt een uniek steiger verlichtingsassortiment op maat aan. Er zijn tal van
mogelijkheden voor speciaal op uw wensen
afgestemde projectverlichting. De Combi LED is de
meest gangbare steigerverlichting, deze zijn
beschikbaar in drie verschillende kleurstellingen.
De LED steigerverlichting garandeert een
beduidend lager energieverbruik en zorgt voor
meer veiligheid. Alle armaturen zijn vervaardigd in
een hoge kwaliteit, vereisen weinig onderhoud en
zijn speciaal gemaakt voor steigers.
Eigenschappen van het verlichtingsassortiment:
- Robuust
- Hoge kleur weergave
- Hoge efficiëntie, laag energieverbruik
- Lange levensduur
- Duurzame materialen
- Vereist weinig onderhoud
- Plug and play
- Flexibel assortiment, gemakkelijk zelf samen
te stellen
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LED Steigerverlichting

Specificaties Combi LED Light
-

Verlichting aan twee zijden
Diverse kleuren opties beschikbaar (wit-blauw / wit-wit / wit-groen)
Verbruik van 5W
316 RVS behuizing
IP67 weersbestendig
20 – 24V
Sets incl. omvormer
Kabellengte is 10 meter per LED unit
Afmeting van 195x80x24mm
Beschikbaar in 4, 6, 8 en 10 stuks
Minimale warmte uitstoot
Robuust en vandaalbestendig
Lange levensduur
Eenvoudig te installeren
Vergt zeer weinig onderhoud

Specificaties Matchstick verlichting
-

Aluminium behuizing
Afwerking met hoogwaardige structuur coating
Verbruik van 6.5W
Levensduur 50.000 brand uren
24V
Incl. volledige interne bedrading
Dimbaar (optie)
Stralingshoek: 120°
Afmetingen: 600mm x 70mm x 70mm (HxBxD)

Specificaties Classic & Quantum lichtzuil
-

LED verlichting (Classic: 4x 1Watt / Quantum: 8x 1Watt) met schemerschakelaar
Incl. volledige interne bedrading
Rubber dek mat
Beschikbaar in alle RAL kleuren
Classic: verschillende hoogtes mogelijk: 250mm, 500mm, 750mm, 850mm en 1000mm
Classic: verschillende breedtes mogelijk: Standaard, Midi en Maxi
Quantum: verschillende hoogtes mogelijk: 500mm, 750mm, 1000mm, 1250mm en 1500mm

Voor vragen, wensen of het aanvragen van een offerte kunt U graag contact met ons opnemen via
onderstaande contactgegevens, ons TecforRec team staat graag voor U klaar.
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