
LEDSTRIP 10W/930
Product

Name LEDSTRIP 10W/930

Code 7260231

Color WHITE

Category LED STRIP

Power

Power 10W  ± 10 %

Lumen output 920lm  ± 10 %

Color temperature 3000K

Efficacy 92lm/W

Driver N/A

Electrical insulation class 3

Voltage/frequency 24V DC

Information

Color Rendering Index 90+

SDCM < 3

Light beam angle 120°

Unified Glare Rating N/A

Light source LED

Dimmable ON REQUEST

LED Lifetime L80B20 50.000h 25°C

Warranty 5 YEAR

Other data

Ingress Protection IP 20

Material METAL

EN DE
The Ledstrips are perfect for indirect lighting. Due to their 

shallow design and the individually adaptable lengths

they offer a wide spectrum of application possibilities.

Available in 3 different light outputs 5W, 10W and 20W

per meter. They must be installed in aluminium profiles

to secure long lifespan and prevent from overheating. We

also offer a RGB multi-colored LED strip and a special

flexible LED strip NEON usable in the outdoor

environment. 

Die Ledstrips eignen sich perfekt für indirekte Beleuchtung.

Durch ihre flache Bauform und die individuell anpassbaren

Längen bieten sie ein breites Anwendungsspektrum.

Erhältlich in 3 verschiedenen Lichtleistungen 5W, 10W und

20W pro Meter. Sie müssen in Aluminiumprofilen installiert

werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und

eine Überhitzung zu vermeiden. Wir bieten auch einen RGB

mehrfarbigen LED-Streifen und einen speziellen flexiblen

NEON LED-Streifen, der in einer externen Umgebung

verwendet werden kann.

CZ SK
Led pásy jsou ideální pro nepřímé osvětlení. Díky svému

mělkému designu a individuálně přizpůsobitelným

délkám nabízejí široké spektrum možností použití. K

dispozici ve 3 různých světelných výkonech 5W, 10W a

20W na metr. Musí být instalovány v hliníkových

profilech pro zajištění dlouhé životnosti a zabránění

přehřátí. V nabídce máme dále RGB - multibarevný LED

pás a speciální flexibilní LED pás NEON použitelný i ve

venkovním prostředí.

Led pásy sú ideálne pre nepriame osvetlenie. Vďaka

svojmu plytkému dizajnu a individuálne prispôsobiteľným

dĺžkam ponúkajú široké spektrum možností použitia. K

dispozícii v 3 rôznych svetelných výkonoch 5W, 10W a 20W

na meter. Musia byť inštalované v hliníkových profiloch,

aby sa zabezpečila dlhá životnosť a zabránilo sa prehriatiu.

V ponuke máme ďalej RGB - multifarebný LED pás a

špeciálny flexibilný LED pás NEON použiteľný aj vo

vonkajšom prostredí.

www.led2.eu


