PRODUKT INFO

Ultra Beam LED Gen. II
➔➔ Den klassiske arbejdslygte med LED-teknologi
➔➔ Endnu større lysstyrke – overgår xenon-ydelse
➔➔ Til alsidige anvendelser

PRODUKTEGENSKABER
Verdens mest solgte arbejdslygteserie Ultra Beam blev i
2014 udvidet med LED-varianten. Allerede nu kommer den
lysoptimerede 2. generation på markedet. I kraft af et langt
større lysudbytte på 4.000 lumen (målt) kan Ultra Beam LED
Gen. II erstatte endog xenon-arbejdslygter uden problemer.
Lyset fordeles med en specielt udviklet multi-facetreflektor,
som giver homogen belysning. Med forskellige lygteglas
kan denne arbejdslygte benyttes til både nærzone- og
langtrækkende belysning. Trods det enorme lysudbytte
forbruger Ultra Beam LED Gen. II kun effektivt 56 watt.
Den integrerede elektronik beskytter lygten mod
fejlpolarisering og sikrer konstant lysstyrke selv ved en
varierende driftsspænding mellem 9 og 33 volt. Det sikrer
arbejdslygtens funktion og sikkert arbejde om natten.

Med en farvetemperatur på 6.500° kelvin er lyset fra LEDarbejdslygten meget lig dagslyset. Det betyder, at det er
meget lettere at skelne mellem farver i mørke, og at det
menneskelige øje dermed ikke belastes så stærkt. Det bliver
dermed lettere at arbejde om natten, og øjnene bliver ikke så
hurtigt trætte.
Denne arbejdslygtes sorte lygtehus er af aluminium, og det er
forsynet med køleribber. De sikrer den nødvendige bortledning
af varmen fra de 8 højeffekt-LED'er. Desuden beskytter en
temperatursensor arbejdslygten mod overhedning. Kun på den
måde kan LED'ernes lange levetid (op til 30 gange længere
end en xenon-gasudladningspære) udnyttes fuldt ud.

TEKNISKE DETALJER
Tekniske data

Målskitse

Driftsspænding /
mærkespænding

9 – 33 V

Anbefalet hældningsvinkel

Nærzone: 12°, Fjernzone: 5°

Lyskildetype

8 højeffekt-LED'er

Effektforbrug

56 W

Lysudbytte

4.000 lm

Farvetemperatur

6.500° kelvin

Tæthedsgrad

IP 6K9K og IP 6K8

Typegodkendelse

Heavy Duty

, ECE-R10

Hus

Trykstøbt aluminium

Lysemitterende flade

105 x 95 mm

Vægt

1.040 g / 1.220 g (HD)

1GA 995 606-…

-001

-011

-071

-081

Nærzonebelysning

X

–

X

–

Langtrækkende belysning

–

X

–

X

Montering, stående

X

X

X

X

Montering, hængende

X

X

X

X

Drejefod/bøjlebredde

42 mm

42 mm

–

–

Heavy Duty-bøjle

–

–

X

X

DEUTSCH-stik

X

X

X

X

Nylon-lygteglas

X

X

X

X

Overhedningssikring

X

X

X

X

Fejlpolariseringsbeskyttet

X

X

X

X

LYSFORDELING

Nærzonebelysning

Langtrækkende belysning
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