
M-flexM-flex
God belysning, God belysning, 
helt enkelthelt enkelt



M-Flex er en lys, profesjonell LED-stripe laget med ny teknologi for å møte våre kunders krav.
Du kan drive opptil 150 meter M-Flex fra ett strømuttak.

Rullen har LED dioder fordelt over hele, noe som gir et jevnt arbeidslys over hele lengden.

M-Flex

ERFARING OG UTVIKLING 
Vi har jobbet med belysning i mange år. Vi har lært at teknologien er i stadig endring og at 
utviklingen skjer raskt. Derfor utvikler vi stadig våre produkter og tjenester. 
Det nordiske miljøet krever den beste produktkvaliteten for å tåle både kalde og tøffe forhold.   
Denne LED stripen skal gjøre arbeidet enklere og tryggere for de som bruker den. Derfor fokuserer vi 
på detaljene. 

DETTE ER M-FLEX
• 25 meter kraftig LED strip 

• Modulære 230V LED strimler som kan 
kobles opp til 150 meter

• Uendelige muligheter for bruk. Vertikal, 
horisontal, osv. Det er ditt valg

• Rask og enkel installasjon. Plug & play. 
Ingen driver er nødvendig

• Kraftig, jevnt fordelt lys uten mørke punkter

• Robust innkapsling

• Laget for tøffe, nordiske forhold

• 3. part godkjent av Nemko

• Enkel å håndtere, trygt å bruke

Lighting made simple          www.eledge.com



SPAR PLASS OG FRAKTKOSTNADER 
Et typisk lysarmatur plasseres hver 5. meter. 
Fem lysarmaturer er omtrent like stort som én rull av vår LED-stripe. Det vil si at M-flex med sine 25 
meter kan erstatte hele fem lyspunkter.
For ethvert prosjekt vil dette spare kostnader for både frakt, håndtering og lagring.

MED SIKKERHETEN I FORSETET
Stripen er delt inn i uavhengige segmenter på 1 
meter som betyr at hvis en del av LED stripen skulle 
gå i stykker, vil resten av stripen fortsette å lyse slik 
at arbeidet kan fortsette.

BRUKERVENNLIG
Vi har gjort det enkelt - Bare koble den til, og trekk LED 
stripen ut. Den 25m lange stripen gjør det mulig å lyse 
opp et større arbeidsområde da den kan kobles opptil 
150 meter fra ett strømuttak. 
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JEVNT ARBEIDSLYS
Hver Rull består av 1 800 høyytelses LED dioder fordelt 
jevnt over hele lengden. Dette gir et jevnt, sterkt lys 
langs hele LED stripen.



M-Flex

Lighting made simple          www.eledge.com

Produktnummer 154075
EAN 7090049800016

Spenning 220-240V

Lengde 25 meter

Maks lengde seriekoblet 150 meter

Bredde x Høyde 18mm x 8mm

Lysstyrke per meter 750lm/m

Strømforbruk 200W - 12W/m

Lysfarge 3000K

Lysspredning 120°

IP klasse IP65

Omgivelsestemperatur -25°c til +45°c

LED type, antall SMD5050, 72LED/m

Levetid 30.000 timer (L70)

Dimbar Ja

Pakkemål 32x26x39 cm

Brutto / Netto vekt 7kg

Godkjenninger CE, Nemko, RoHS

Spesifikasjoner

Produktbilder

Produktnummer EAN Produktnavn

150275 7090049800092 M-Flex Tilkoblingskabel for LED stripe
(reserve)

150375 7090049800146 M-Flex T-Splitt skjøtestykke

155075 7090049800047 M-Flex 5M NØD LED, Grønn, 72 LED/m, IP65

Tilbehør
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