PRODUKT INFO

Oval 100 LED Thermo Pro
➔➔ Moderne, ovalt design
➔➔ Innovativt, korrosionsbestandigt lygtehus af plast
➔➔ Modulopbygget serie – nem udskiftning fra halogen til LED

PRODUKTEGENSKABER
Oval 100 LED Thermo Pro er den nyeste version af den
allerede omfattende serie af Oval 100 arbejdslygter. Den nye,
innovative lygtehus af plast byder foruden en fuldstændig
korrosionsbestandighed på mange nye monteringsmuligheder.
For første gang leveres Oval 100 LED og med et sidemonteret
drejeledsophæng, der giver yderligere indstillingsmuligheder
ved monteringen. Det varmeledende lygtehus af plast er
tillige udstyret med køleribber på bagsiden, der sikrer den
nødvendige bortledning af varmen fra de 8 højeffekt-LED'er.
Med lysudbyttet på 1.700 lumen er Oval 100 LED ideel som
erstatning for gamle halogen-arbejdslygter (H3, H9) – og det
med et energiforbrug på kun 25 watt. Den specialudviklede
multifacet-reflektor sikrer en homogen belysning af
arbejdsområdet. Oval 100 LED Thermo Pro kan både monteres
stående (0°), hængende (180°) og i drejeledsudførelsen
også sidemonteret (90°). Med 6.500° kelvin er lyset 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 træthed i øjnene.
Lygtehuset af plast er hermetisk tæt og dermed vandtæt,
neddykningssikkert og modstår højtryksrensning
(IP 6K9K, IP 6K8). Den integrerede elektronik beskytter
lygten mod fejlpolarisering og sikrer konstant lysstyrke
selv ved varierende driftsspænding mellem 9 og 33 volt.
Desuden beskyttes arbejdslygten mod overhedning af
temperatursensorer. Kun på denne måde kan vi sikre en lang
levetid for LED'erne og sikkert arbejde om natten.

TEKNISKE DETALJER
Tekniske data

Målskitse

Driftsspænding/
Mærkespænding

9 – 33 V

Effektforbrug

25 W

Lysudbytte

1.700 lumen

Lyskildetype

8 højeffekt-LED'er

Farvetemperatur

6.500° kelvin

Hus

Varmeledende plast

Fastgørelse

Stående, hængende og i siden

Tilslutning

DEUTSCH-stik

Beskyttelse

Overhedning og fejlpolarisering

Tæthedsgrad

IP 6K9K, IP 6K8

Typegodkendelse

E1, ECE-R10, RCM

Vægt

660 g

Fremstillet i

Østrig

1GA 996 661-031

1GA 996 661-041

1GA 996 661-501

1GA 996 661-…

-031

-041

-501

Nærzonebelysning

X

X

X

Montering, stående

–

X

X

Montering, hængende

–

X

X

Montering, på siden

X

–

–

Drejeled

X

–

X

LYSFORDELING

Nærzonebelysning
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