
PRODUKTINFO
K-LED Rebelution

 ➔ Design-signallampe som overbeviser både optisk og teknisk
 ➔ Design beskyttet med opphavsrett
 ➔ Innovativ lysåpning

IP 6K7 – støvtett, beskyttet mot kortvarig nedsenking i vann

IP 6K9K – bestandig mot høytrykksvask – beskyttelse mot vann under rengjøring med høytrykkspyler

Blitzende lysfunksjon

Roterende lysfunksjon

Polvendingsvern – heller ikke om tilkoblingsledningene forbyttes, er det noen fare for elektronikken
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PRODUKTEGENSKAPER

K-LED Rebelution er en ekte innovasjon på sektoren for 
varsellamper, og den anvendte LED-teknologien setter nye 
standarder. Den nyutviklede lampen muliggjør maksimal ytelse 
ved en minimalistisk design, for signallampen klarer seg uten 
en klassisk lampekuppel. Lyset er i stedet synlig gjennom et 
ringformet lysbånd som går hele veien rundt. På tross av denne 
minimale lysåpningen avgir signallampen et tydelig synlig 
varselsignal og oppfyller kravene i det europeiske direktivet 
ECE-R65 for bruk i offentlig trafikk. 

Roterende lysfunksjon
Den spesielt utviklede LED-teknologien til K-LED Rebelution 
muliggjør for første gang et permanent synlig varselsignal ved 
roterende lysfunksjon, og samtidig et enda sterkere, roterende 
signal. Det roterende lyset har en 360° varselvirkning, uten at 
det blender. Det er spesielt godt egnet til bruk på tettsteder og 
til kontinuerlig drift på byggeplasser, og det gjør det mulig å 
oppdage farlige situasjoner i rett tid.

Blitzende lysfunksjon
Den blitzende varianten av K-LED Rebelution genererer et 
intensivt, registrerbart dobbelt-blitzsignal. Dette muliggjør en 
360° varselvirkning med stor grad av oppmerksomhet, og den 
er spesielt godt egnet til brukstilfeller med høy hastighet. Det 
intensive, blitzende signalet registreres også utenfor den direkte 
synsretningen, med andre ord i det perifere synsfeltet, og sikrer 
dermed en tidlig advarsel om fare.

Takket være en futuristisk, tilbakeholdt design kan lampen 
dessuten lampen integreres ypperlig i kjøretøyets øvrige 
design. Den revolusjonerer signallampemarkedet både 
optisk og teknisk, og oppfyller kravet til vedlikeholdsfri „Fit & 
Forget“. LED-teknologien og de anvendte materialene samt 
konstruksjonsformen sørger for en svært lang levetid og sikrer 
funksjonssikkerhet over lang tid. Andre fordeler er beskyttelsen 
mot vann og støv, samt en fremragene elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC). På forespørsel er det dessuten mulig å 
integrere egen logo og tilpasse fargene på huset.

K-LED Rebelutions farge og logo kan tilpasses individuelt på forespørsel.  
Dette eksemplet viser en fargevariant i hvitt.



Tekniske data

roterende blitzende

Nominell spenning (UN) Multivolt

Driftsspenning (UB) 12 V / 24 V

Totalt strømbehov 1,08 A (12 V)
0,54 A (24 V)

3,16 A 
(12 V)
1,58 A 
(24 V)

Effektbehov maks. 13 W maks. 38 W

Lysring Polykarbonat

Hus Aluminium

Bruksstilling Stående

Tilkobling Kabellengde: 150 mm, åpne kabelender

Lysfunksjon blitzende eller roterende

Lyskilde LED

Vekt 690 g inkl. gummiunderlag

Temperaturområde - 40 °C til + 60 °C

Polvendingsvern Ja

GGVSE / ADR Ja

Kapslingsklasse IP 6K7, IP 6K9K

EMC-vern CISPR 25 
Klasse 3

ECE-R10: 
058840

CISPR 25 
Klasse 5

Typegodkjenning ECE-R65 TA1 (E1)

Målskisse

TEKNISKE DETALJER

24hLong
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149 ±1

60
.7

 ±
1.

5

SORTIMENTSOVERSIKT

Produktbilde Beskrivelse Artikkelnummer VPE*

K-LED Rebelution F, blitzende, gul

2XD 455 255-001 1

2XD 455 255-007 12

K-LED Rebelution F, roterende, gul

2RL 455 256-001 1

2RL 455 256-007 12

* Forpakningsenhet

Flere versjoner følger.
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