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Uno Panel er designet
utelukkende for enkel installasjon,
erstatning og fjerning av
Planet Lighting Uno-hus

Uno Panel er den ideelle 
monteringen uten verktøy
av Uno: Planet Lightings alt-i-ett
hus, kontroller og strømforsyning.
Uno Panel er designet for
rask og enkel installasjon av Uno, erstatning
eller fjerning av Uno-enhetene dine og er
tilgjengelig i en rekke klemmer og brakett-
sett for å festes til ethvert havmerddesign.

FJERNSTYRING
Uno Panel er en del av Planet Lightings unike
Focus belysningssystem for havmerder. Utstyr
er montert på burskinnen for å minimere
utstyr inne i havmerden, og å tillate
optimal beskyttelse og brukervennlighet.

ALTERNATIVER
• Alternativer for vekselstrømskort er 

tilgjengelig for å passe til forskjellige 
elektriske tilkoblinger (se nedenfor).

• Et utvalg av brakettpakker for 
havmerder er tilgjengelige (se side 2).

BRUKSOMRÅDER
Akvakultur med havmerder

DATABLAD

UNO PANEL

PRODUKTKODE STANDARDSPESIFIKASJON

UP1-1x4 Uno-panel med 1x4-pluggmodul holder opptil 4 Uno-hus på en krets

UP1-2x2 Uno Panel med 2x2 pluggmodul holder opptil 4 Uno-hus på to kretser

Alternativer for vekselstrømskort er også tilgjengelig separat 

AC PLUGGMODUL BESKRIVELSE

UP-PB-4 AC pluggmodul for 1x4 plugg

UP-PB-2 AC pluggmodul fo 1x2 plugg

Avlastningskarbiner på Focus
600 belysningssystem for 
havmerder klikker på plass på
Uno-panelet. Marine- og 
vekselstrømskabel-
løp er designet med dryppløkker for å
hold vann borte fra tilkoblinger.

Enkel, verktøysløs design

Klemmer og brakettesett
som passer til ethvert havmerddesign

Alternativer for AC pluggmodul 
(se nedenfor)
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RASK MONTERING & INSTALLASJON
Uno Panel er designet for rask
montering og enkel installasjon uten oppstyr
med et bredt spekter av havmerdsklemmer
og brakettløsninger tilgjengelig.

DATABLAD

INSTALLASJON

SPESIFIKASJONER UNO PANEL

MONTERING
• Monteres opptil 4 x Uno-hus

MATERIALER
• HDPE
• Rustfritt stål 316

ALTERNATIVER
• Alternativer for vekselstrømskort
• Ulike alternativer for klemme og 

brakett tilgjengelig for å feste Uno 
Panel til havmerden din.

DIMENSJONER OG VEKT
• 580 mm (H) x 800 mm (W) x 15 mm (D) 
• Vekt: 5.3 kg

Uno Panel dimensjoner.
Alle mål i millimeter (mm)

Monteringshøyde over gangvei for tilgjengelige Uno Panel klemme- og brakettløsninger.

HDPE penner, gelender

Aqualine, universell brakettmontering

Metallpenner, skinneklemme

Oppgradering av eldre modeller

FRI PASSASJE
På en dybde på bare 70 mm, Uno
Uno-panelet passer sammen 
med Unos slanke design på
huset for å spare viktig plass
på trange gangveier til havmerden

580

800 15*

700 mm600 mm

1000 mm 850 mm

**Forutsetter at avstanden fra toppen av rekkverket til vannlinjen er 
1200 mm. Installasjonshøyden kan variere avhengig av burets design. 

*Umontert.
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