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Arbetsbelysning LED Strip Pro 
25 m på kabelvinda 

 
 

 
 
 
 
 



 
www.stundab.se  info@stundab.se   

Fax. +46 (0)8 54900887 Tel. +46 (0)8 54900888   
 
 

LED Strip Pro är en mycket kraftfull 25 meter lång LED strip slinga med 180 st LED 
lampor per meter som ger 1500 Lumen per meter vilket ger dig 37500 Lumen över 
hela 25 meters längden!  
Hela slingan är utrustad med totalt 4500 st LED dioder av hög kvalitet som ger ett 
jämnt starkt och brett ljusflöde över hela längden utan några mörka partier.  
LED Strip Pro kopplas direkt till 230V uttaget, är energisnål och upprullad på en 
speciellt framtagen kabelvinda för enkel, snabb och smidig hantering både vid 
uppsättning, nertagning och förvaring.  
Slingan är uppdelad i olika segment vilket gör att om en del av slingan slutar lysa så 
lyser fortfarande alla övriga delar på slingan.  
Framtagen för den professionella användaren med höga krav på hållbarhet och 
prestanda.  
Avsedd att användas på alla typer av byggarbetsplatser både som allmänbelysning 
men även i gångar, trappor, hisschakt, på räcken, byggnadsställningar, runt 
utgångar, fasad och skyltbelysning mm.  
Ex.vis ersätter en 25 meters LED Strip Pro slinga 6 st "boj" belysningar och tar både 
mindre plats, går snabbare att sätta upp samt ger ett bättre ljus utan några mörkare 
ytar.  
IP65 klassad och godkänd.  
5 meter lång gummikabel med snabbkoppling och 230V stickpropp i ena änden.  
LED Strip Pro är mjuk och följsam att arbeta med tack vare den höga kvaliteten på 
plastblandningen samtidigt som den är både tålig och robust.  
Spänning: 220-240V.  
Längd: 25 meter.  
Bredd x höjd: 17 mm x 7 mm.  
Lysstyrka per meter: 1500 lumen per meter.  
Strömförbrukning: 250W - 10W per meter.  
Lysfärg: 3000K.  
Ljusspridning: 120°.  
IP klass: IP65.  
Användnings temperatur: -25°C - +45°C.  
Livslängd: Minst 30.000 timmar (L70).  
LED typ och antal: SMD 2835 med 180 st LED dioder per meter.  

Dimbar: Ja.  
Levereras i kartong.  
Artikelnummer: 106025 
 
 

 




