PRODUKT INFO
RokLUME 380 N

➔➔ LED-arbejdslygte med banebrydende lysudbytte
➔➔ Udviklet til de mest krævende driftsbetingelser
➔➔ Innovativ ZEROGLARE optik

PRODUKTEGENSKABER
RokLUME 380 arbejdslygten er udviklet til anvendelsesformål,
hvor der stilles særlig store krav til lyset. Den enorme
lysstyrke på op til 7.500 lumen giver mere end dobbelt så
meget lys som en sammenlignelig xenon-lygte og gør
dermed nat til dag. RokLUME 380 fås ikke blot med standard
lysfordelingerne til nær- og fjernzonebelysning, men også
i den nye, innovative lysfordelingsversion ZEROGLARE. Her
er der tale om en speciel lysfordeling med linseoptik. Denne
version giver en skarp lys-/mørkegrænse og frembringer
dermed en blændfri lysfordeling. Modkørende trafikanter
blændes ikke, og sikkerheden og komforten i arbejdet forøges
dermed stærkt.
De 12 højeffekt-LED'er frembringer en homogen belysning
med en farvetemperatur på 5.000° kelvin. Dermed kan der
skabes dagslyslignende arbejdsforhold, også under meget
mørke arbejdsforhold, og kontraster og farver opfattes langt
bedre. Det gør det betydeligt lettere for det menneskelige øje
at opfatte synsindtryk, og det forebygger træthed i øjnene.
RokLUME 380 er optimalt egnet til de mest krævende
arbejdsbetingelser. Foruden et lygteglas af brudsikkert

polycarbonat har lygten et hus af aluminium med en specielt
robust NanoSafe-belægning. Dermed er lygten ekstra godt
beskyttet med ydre mekaniske påvirkninger som stenslag,
vand og salt. RokLUME 380 er hermetisk tæt og dermed
vandtæt, neddykningssikker og modstår højtryksrensning
(IP 6K9K, IP 6K8). Den omløbende heavy duty bøjle og det
innovative Nord-Lock skruesystem holder lygten på plads selv
ved kraftige vibrationer.
Den integrerede elektronik beskytter lygten mod
fejlpolariosering og sikrer konstant lysstyrke selv
ved varierende driftsspænding mellem 20 og 32 volt.
Desuden beskyttes arbejdslygten mod overhedning af
temperatursensorer. Dermed kan vi sikre en lang levetid for
LED'erne og sikkert arbejde om natten.

TEKNISKE DETALJER
Målskitse

Driftsspænding /
mærkespænding

20 – 32 V

Effektforbrug

Maks. 84 W

Lysudbytte

Op til 7.500 lm

Lyskildetype

12 højeffekt-LED'er

Farvetemperatur

5.000° kelvin

Hus

Trykstøbt aluminium
„NanoSafe non-stick easy to
clean“ – overfladebelægning

Materiale i lygteglas

Hærdet polycarbonat

Fastgørelse

Stående og hængende

Tilslutning

300 mm ledning med
DEUTSCH-stik

Beskyttelse

Overhedning og fejlpolarisering

Driftstemperatur

-40°C til +90°C
(overhedningssikring)

Tæthedsgrad

IP 6K9K, IP 6K8

Typegodkendelse

ECE-R10, RCM

Tilbehør

DEUTSCH-modstik medfølger

Vægt

2.100 g

Fremstillet i

Østrig
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LYSFORDELING

ZEROGLARE optikken giver blændfri lysfordeling. Modkørende trafikanter blændes ikke.
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