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Type: Alfa II 230//(4)-4 EN NO
Art nr : 1570802
Alfa-II er en helt nyutviklet strømsøyle og en videreutviklet versjon av suksessproduktet Alfa-I. For å
optimalisere utførelsen er Alfa-II utviklet i samarbeid med kunder, samarbeidspartnere og industridesignere.
I utviklingen har vi lagt stor vekt på monteringsvennlighet og servicevennlighet.Alfa-II er utformet i
elegante, sjøvannsbestandige elokserte aluminiumsprofiler. Materialet bidrar til å gjøre dem robuste og
solide. Med helt nytt design og utforming fremstår Alfa-II som enda mer funksjonelle og moderne enn sin
populære forgjenger. Det elegante utseende gjør at Alfa-II passer inn i de fleste omgivelser.Alfa-II leveres
med 2 eller 4 kontakter av industritype 216-6. Kontaktene er låsbare med hengelås. Søylene kan leveres
valgfritt med 230V eller 400V tilførsel. Standard koblingsstykke for tilførselskabel håndterer kabler opp til
50 mm2, større koblingsstykker kan leveres ved behov. Alfa-II har selvlukkende dør.Alfa-II leveres med LED
lys som lyser skrått ned og ut. Dette gir en behagelig og fin belysning uten å blende. LED lyset kan ved
behov styres via fotocelle. Lyskilden er av typen LED bar og har en levetid på ca. 35.000 timer.Søylene kan
utstyres med strømmålere, vannkran og slange-holder, dette kan enkelt ettermonteres. Alfa-II leveres
komplett med montasjesokkel.

- Høy kvalitet på komponenter, kun fra anerkjente
leverandører

- Låsbare CEE-kontakter
- Kontakter er beskyttende plassert
- Eloksert aluminiums chassis som er slitesterkt og holder
seg godt

- Lang levetid grunnet tykt gods
- Skjult elektrisk anlegg
- Spesielt utviklet for nordisk klima
- All elektronikk er plassert høyt opp på strømsøylen, med
tanke på snø og vann

- 3. partssertifisert (Alfa-II)
- Stødige og robuste søyler
- Gjennomtenkt design
- Selvlukkende sikringsboks
- Alle kontakter blir testet før utlevering
- Rask leveringstid
- Rask og enkel å installere
- Enkel å bruke og vedlikeholde
- 5 års garanti

Tekniske data:
Innkommende Tilkoblingsflate Al/Cu 6 - 50 mm²

Utgående 3-pol/230V 16A CEE 216-6 4 stk

Kombiautomat 30mA 4 stk

Spenning 230 V

Lyskilde LED Strips 12V DC

Lysutbytte Normaldrift 450 lm

Vekt 15 kg

Mål H x B x D 1215 x 400 x 270 mm

Kapslingsklasse IP44
Sertifiseringer :
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