
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 
Dess.: 228103MSP200 
 

LED Messespot, Freja klemme, 14W - 230V.       
- inklusive 14 W LED-pære. 
 

 
 

Materiale: Jern. 
Farve; Aluminium, Grå eller Sort. 
Spænding: 230V. 
Lyskilde: LED PAR30 lampe på 14W 780 lm.. 
Strålevinkel: 23 grader. 
Farvetemperatur: 3000K. 
IP klasse: IP20. 
Justerbar: 350 grader sideværts, 90 grader indad. 

Montering Leveres med 3,15 meter ledning, monteret 
direkte i stikkontakten. 
Terminalbeslag maksimal bredde 55 mm.. 
Kontakt os, hvis De ikke har produktdokumenter eller 
ønsker andre oplysninger. 
For eksempel datablade med anden lysfarve, 
tegnefiler, 3d-filer, lysfiler med andre 
diffusionsvinkler, etc.. 

 

12V, 24V eller 230V.: Led belysning er ikke drevet ved 230V, men ofte ved 12V eller 24V. På mange armatu-
rer er der indbyggede transformere (drivere), der konverterer fra 230V, som vi har i stikkontakt til 12V eller 
24V. For andre lys, såsom LED tape, skal De til købe en transformer. 

WATT (W): Angiver effekten på lamperne. Jo mere strøm, jo mere energi forbruger lampen. 

COLOR TEMPERATUR: Afhængigt af farvetemperaturen kan lyset fra en lampe have mange forskellige nu-
ancer af hvidt. Farvetemperaturen måles i Kelvin (K). Nogle retningslinjer: 5300K: Cold White. Lidt mere blå. 
For eksempel bruges til udendørs belysning. Lyset kan beskrives som klart, forfriskende, energisk. Vi anbe-
faler 3000K for almindeligt hvidt og hvidt lys. 

BEAM VINKEL: Målt i grader, der beskriver diffusionen af pæren fra lampen. Hvis du vil have snævert foku-
seret lys, spotlight, vælg en lille diffusionsvinkel. Hvis du vil have et bredere lys, som en generel belysning, 
der belyser større områder, skal du vælge en større spredningsvinkel. 

LUMEN: Lysstrøm er den samlede mængde energi, der er omdannet til lys, der kan opfattes af øjet. Lys-
strømmen måles i lumen, hvilket er den mest almindelige foranstaltning, der bruges til at beskrive LED'ens 
styrke. 800 lumen er meget. Svarer til hvad en 60W gødningslampe udsender. Dæmpning. Ved dimra kan 
De ændre og justere lysstyrken på din lyskilde. Nogle lyskilder er som standard dæmpbare, andre skal be-
stilles med dimring funktionen. For eksempel LED-bånd, der er en separat lysdæmper, der er forbundet 
mellem tape og transformer. 

ILLUMINATION: Den meget kilde, hvor lyset kommer fra en belysningsarmatur. En lyskilde kan være en 
pære, halogenlampe, metalhalogenlampe, fluorescerende lampe eller LED-lampe. 

BASE: Lyskilder har forskellige stikkontakter eller stikkontakter, for at tilslutte lyskilden til en lysarmatur. Man 
skal have den rigtige base, ellers vil lyskilden ikke passe i armaturet. Der er en række baser. Den mest 
almindelige i Skandinavien er E14, E27, GU10, Gu5,3, G53. 

 

Se mere om emnet på:http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/044/sider/044.htm 
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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

  
 

Dess.: 228103DISBALD01 
 

LED display spotlight. Balder terminal, 5W - 230V. 
- inklusive 4,3W ledet lys, der giver 390 lm.. 
 

Materiale: Jern. 
Farve: Aluminium grå. 
Spænding: 230V. 
Lyskilde Inklusiv inklusive LED-lampe på 4.3W (390 
lm.). 
Strålevinkel: 40 grader. 

Farvetemperatur: 3000K. 
IP klasse: IP20. 
Justerbar: 350 grader sideværts, 90 grader indad. 
Montering Leveres med 2 meter ledning, monteret 
direkte i stikkontakten. 
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Alternative spot, lys og komponenter 

- fra lager og efter opgave. 
 
Skandalights er udviklet som unikke monteringssystemer til belysning, der kan monteres på forskellige ud-
stillings- og stativsystemer. De kan monteres hurtigt og nemt på forskellige udstillingsstativsystemer, uden 
væsentlig forkundskab. De enkelte modeller lagerføres normalt på exportlager og kan hjemtages efter op-
gave indenfor 10 - 20 arbejdsdage. Er der behov for, eller om det, kan vi være behjælpelige med de tilhø-
rende udstillings- og stativsystemer fra flere velrenommerede leverandører, med og uden print. 
 

 
 

Forlang et oplæg på en samlet løsning, som enkeltleverance, eller som en del af en samlet løsning. 
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