PRODUKT INFO
Oval 90 LED Gen. II

➔➔ Tiltalende ovalt design
➔➔ Kraftig LED-arbejdslygte
➔➔ Modulopbygget serie – nem udskiftning
➔➔ Dobbelt så meget lys som Generation I

PRODUKTEGENSKABER
Oval 90 LED Gen. II fra HELLA er en kompakt arbejdslygte med
moderne og elegant design. Produktprogrammet af Oval 90
arbejdslygter omfatter halogen-, xenon- og LED-varianter.
Med Oval 90 LED Gen. II bliver den modulopbyggede serie
suppleret med en effektiv LED-teknologi.
Lygten kan anvendes til både 12 og 24 volt. Den integrerede
elektronik sikrer lygten mod fejlpolarisering og sikrer konstant
lysstyrke selv ved varierende driftsspænding mellem 9 og
33 volt.
Lysudbyttet er hele 4.300 lumen. Lyset fordeles via en
specielt udviklet multi-facetreflektor, som giver homogen
belysning. Oval 90 LED Gen. II kan både monteres stående
(0°) og hængende (180°). Med 6.500° kelvin er lyset fra
LED-arbejdslygten meget lig dagslyset. Det betyder, at
farver kan skelnes tydeligere i mørke end med det gullige
lys fra halogenlamper. Det gør det betydeligt lettere for det
menneskelige øje at opfatte synsindtryk, og det forebygger
dermed træthed i øjnene.

Denne arbejdslygtes sorte lygtehus er af aluminium, og det er
forsynet med køleribber. De sikrer den nødvendige bortledning
af varmen fra de 10 højeffekt-LED'er. Desuden beskytter en
sensor arbejdslygten mod overhedning. Kun på den måde
kan LED'ernes lange levetid (op til 130 gange længere end
en halogenpæres levetid) udnyttes fuldt ud. Den integrerede
elektronik beskytteter mod fejlpolarisering og er udstyret med
en LED-fejljumper.

TEKNISKE DETALJER
Tekniske data

Målskitse

Driftsspænding /
mærkespænding

9 – 33 V

Anbefalet hældningsvinkel

Nærzone: 12°, Fjernzone: 5°

Lyskildetype

10 højeffekt-LED'er

Effektforbrug

60 W (12 V), 58 W (24 V)

Lysudbytte

4.300 lm

Farvetemperatur

6.500° kelvin

Tæthedsgrad

IP 6K9K og IP 6K8

Typegodkendelse

, ECE-R10

Hus

Trykstøbt aluminium

Lysemitterende flade

165 x 78 mm

Vægt

1.000 g

1GB 996 486 …

-001

-011

Nærzonebelysning

X

–

Langtrækkende belysning

–

X

Stående montering

X

X

Hængende montering

X

X

Drejefod/bøjlebredde

36 mm

36 mm

DEUTSCH-stik

X

X

Nylon-lygteglas

X

X

Overhedningssikring

X

X

Fejlpolariseringsbeskyttet

X

X

LYSFORDELING

Nærzonebelysning

Langtrækkende belysning
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