* Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya El-Björn produkter.
Gå till vår hemsida för att registrera dig och produkten.

Uttagsstolpe
Alfa-II är en nyutvecklad elstolpe och en uppdaterad version av
föregångaren Alfa-I.
Alfa-II är framtagen i samarbete med våra kunder,leverantörer och
industridesigners. I utvecklingen har vi lagt stor vikt på enkel
installation och servicevänliget.
Alfa-II är tillverkad i saltvattenbeständigt anodiserade
aluminiumprofiler som gör den både robust och tålig. Alfa-II levereras
med 2 eller 4 kontakter, typ 216-6.
Uttagen är låsbara med hänglås. Inkommande kraftkabel upp till 50
mm2. Större anslutningar kan levereras vid behov. Alfa-II är utrustad
med självstängande dörr.

Ljuskällan har en livslängd på ca. 35.000 timmar.
Elstolpen kan utrustas med energimätare, vattenkran och slanghållare
som lätt kan eftermonteras. Alfa-II levereras komplett med sockel.
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Alfa-II levereras med LED-ljus som lyser snett nedåt och utåt. Detta ger
ett bekvämt och behagligt sken utan bländning. Belysningen kan styras
av skymningsrelä.

Produktfördelar
• Högkvalitativa komponenter från välkända leverantörer
• Låsbara uttag
• Kontakter är skyddade
• Chassi i anodiserad aluminium
• Lång livslängd
• Dold elektrisk utrustning
• Speciellt utformad för nordiskt klimat
• All elektronik är placerade 40 cm över marken, skyddat
från snö och vatten
• 3:e-parts certifierad
• Stabil och robust pelare
• Genomtänkt design
• Självstängande säkringslock
• Alla elstolpar testas före leverans
• Snabba leveranstider
• Snabb och enkel att installera
• Lätt att använda och underhålla
• 5 års garanti

Artikelnr: E2447600
(EB10082)
Typ: Alfa-II 400//(2)-2 EN

Tekniska data, Alfa-II
400//(2)-2 EN
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu 6 - 50 mm²
Utgående 3-pol/230V 16A CEE 216-6 2 st
Personskyddsautomat 30mA 2 st
Spänning 400 V
Ljuskälla LED Strips 12V DC
Ljusflöde Normaldrift lumen 450 lm
Vikt 15 kg
Mått H x B x D 1215 x 400 x 270 mm
Kapslingsklass IP44
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Certifieringar:

