PRODUKT INFO
Q90 compact LED

➔➔ Thermo Pro Serie
➔➔ Innovativ, kompakt arbejdslygte
➔➔ Kan bruges universelt

PRODUKTEGENSKABER
Q90 compact LED er en robust arbejdslygte med et universelt,
tiltalende design. Det innovative, varmeledende lygtehus
af plast er tillige udstyret med køleribber, der sikrer den
nødvendige bortledning af varmen fra højeffekt-LED'erne. Det
nye materiale har ud over vægtbesparelsen også den fordel, at
det er helt korrosionsbestandigt. Q90 compact LED er endnu
en arbejdslygte i den såkaldte „Thermo Pro Serie“, som i nær
fremtid skal udbygges med endnu flere lygter.
Lysudbyttet fra de fire højeffekt-LED'er er på hele
1.200 lumen. Lyset sendes ud via en specielt udviklet multifacetreflektor, som giver en homogen lysfordeling. Dermed
en Q90 compact LED særdeles velegnet til belysning af
nærzoneområdet. Samtidig ligger energiforbruget på kun
15 watt.

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. Dermed
undgås det, at øjnene hurtigt bliver trætte ved arbejde om
natten.

TEKNISKE DETALJER
Tekniske data

Målskitse

Driftsspænding /
mærkespænding

9 – 33 V

Anbefalet hældningsvinkel

12°

Lyskildetype

4 højeffekt-LED'er

Effektforbrug

15 W

Lysudbytte

1.200 lm

Farvetemperatur

6.500° Kelvin

Tæthedsgrad

IP 6K9K og IP 6K7

Typegodkendelse

, ECE-R10

Hus

Varmeledende plast

Lysemitterende flade

90 x 90 mm

Vægt

380 g

1GA 996 284-…

-001/-002*

-011/-012*

-081

-091

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

42 mm

42 mm

–

–

X

X

500 mm ledning

500 mm ledning

150 mm ledning +
DT-stik

150 mm ledning +
DT-stik

Overhedningssikring

X

X

X

X

Fejlpolariseringsbeskyttet

X

X

X

X

ADR / GGVSEB godkendt

-

–

X

X

DEUTSCH-stik
Tilslutning

* Designet emballage (blisterpakke)

LYSFORDELING

Nærzonebelysning

Langtrækkende belysning
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