
Functionele beschrijving

De buitenlamp L 600 CAM biedt meer dan alleen licht en veiligheid. Veel meer. De sensorlamp met duurzame aluminium behuizing en hoogwaardig 
opaalglas is de eerste cameralamp van STEINEL op WiFi-basis en staat via de app altijd met u in verbinding. Zodra de 180° infrarood-
bewegingssensor met 10 m reikwijdte een beweging registreert, gaat het licht aan en ontvangt u een bericht op uw mobiele toestel. De exact 
instelbare camera verzendt via WiFi beelden van uw entree naar uw smartphone of tablet en biedt u de mogelijkheid tot interactie. U ziet en hoort 
precies, wat zich voor uw huisdeur afspeelt en kunt met uw smartphone of tablet via de ingebouwde intercominstallatie communiceren. Zodra een 
beweging wordt herkend, worden de betreffende opnames op een micro SD-kaart in de lamp opgeslagen. Dankzij het warm witte licht met 3000 K 
en 781 lm bij 14,3 W zijn ook de donkerste gedaantes altijd goed verlicht.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H) 131 x 78 x 305 mm 

Stroomtoevoer 220 – 240 V , 50 / 60 Hz 

Montagehoogte max. 2,00 m 

Sensortechnologie passief infrarood 

Vermogen 14,3 W 

Koppeling Nee 

Lichtstroom 781 lm 

Efficiëntie 54 lm/W 

Kleurtemperatuur 3000 K 

Index kleurweergave CRI 80-89 

Met lampjes Ja, STEINEL led-systeem 

Lampjes Led niet vervangbaar 

Levensduur led (max. °C) 50000 uur 

Sokkel zonder 

Led-koelsysteem Passive Thermo Control 

Met bewegingsmelder Ja 

Registratiehoek 180 ° 

Openingshoek 90 ° 

Onderkruipbescherming Nee 

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk< Nee 

Elektronische instelling Ja 

Mechanische instelling Nee 

Reikwijdte tangentiaal passief infrarood: r = 10 m (157 m²) 

Schemerschakelaar Ja 

Schemerinstelling 10 – 10000 lx 

Tijdinstelling 60 sec. – 15 min 

basislichtfunctie Ja 

Soft-lightstartfunctie Ja 

Bescherming (IP) IP44 

Beschermingsklasse I 

Omgevingstemperatuur -10 – 40 °C 
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Materiaal van de behuizing Aluminium 

Materiaal van de afdekking Opaalglas 

Fabrieksgarantie 3 jaar 

Instellingen via Smartphone 

Met afstandsbediening Ja 
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