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Osvětlovací systém NS aktualizace 25.6.2009

Systém osvětlovacích lišt na bázi LED, vhodný pro použití v nábytkářském průmyslu, pro reklamní účely, speciální osvětlování a
podobné aplikace. Je možno dodat jak samostatnou osvětlovací lištu NS, tak i lištu zabudovanou do hliníkového profilu určenou zejména pro
prosvětlování světlovodivých materiálů včetně napájecích zdrojů a rozbočovačů pro napájení jednotlivých osvětlovacích segmentů.

light*NS27w -294  je lišta NS konstruována na bázi vysocesvítivých LED. Standardní doporučená verze je NS27, která je osazena
27LED v základní délce lišty 294 mm. Dále nabízíme ekonomické verse NS14 a NS 9. Osvětlovací lišty je možno skládat do řetězce, případně
dělit po délkách jednotlivých základních modulů. Délka jednotlivého základního modulu osvětlovací lišty je 32,66mm. 
Dále jsou uvedeny jednotlivé varianty osvětlovacích lišt.

NS27

NS14

NS09

osa vyza řování sv ětla: provedení lišty: technické parametry lišty NS27
180° (P) 90° (R)

light*K4/ xxxxAL48  NS27w  je řetězec osvětlovacích lišt NS zabudovaný v hliníkovém profilu. Lišta je vhodná pro boční
prosvětlení světlovodivých materiálů (sklo, plexisklo, skleněné plastiky a pod.). Svítivost s použitím lišt NS27w je dostatečná pro prosvícení cca
1 m skla nebo 60 cm plexiskla. Standardně dodávaný profil AL48 je 20x15mm, délka 40 až 1800 mm. Dle individuální poptávky možno dodávat
profily dle rozměrové tabulky, délky dle poptávky. Za lomítkem označení je uvedena délka lišty.

alternativní rozměry:
standardní provedení

Al 60 48:

light*zdroj 1500
- stabilizovaný zdroj pro napětí 12V/1500mA
- napájení až 8 osvětlovacích lišt NS27

light*zdroj 4200
- stabilizovaný zdroj pro napětí 12V/4200mA
- určený pro napájení až 23 osvětlovacích lišt NS27

light*rozbo čovač VER 6
rozbočovač je určen pro vzájemné propojení až pěti osvětlovacích lišt s napáječem.
Každý z šesti konektorů universálního rozbočovače může být použit jak pro připojení
napáječe tak pro připojení osvětlovací lišty.

technické údaje:
Počet konektorů IN/OUT 6
Určeno pro rozvod napětí 12V dc
Provozní teplota -10oC až +45 oC
Skladovací teplota -15oC až +55 oC
Není určeno pro venkovní prostředí
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U [Vdc] 11÷12.3
IM (modul) [mA] 20
IL I (lišta) [mA] 180
délka [mm] 294
šířka [mm] 5
výška [mm] 3
provozní teplota [°C] -10+45
skladovací teplota [°C] -10+55barva LED bílá žlutá zelená modrá červená

označení w y g b r

AL B H S W
60 00 8 8 1 6
60 05 10 10 1.5 7
60 10 12 12 1.5 9
60 15 15 15 1.5 12
60 16 15 15 2 11
60 19 20 20 1.5 17
60 20 20 20 2 16
60 47 15 10 2 11
60 48 15 20 2 11
60 50 20 10 2 16
60 55 20 15 2 16

provedení lišty:
NS27 – 27 LED
NS14 – 14 LED
NS09 –   9 LED


