STRUČNÁ INFORMACE
Oval 90 LED 2. generace

➔➔ Atraktivní oválný design
➔➔ Výkonný pracovní LED světlomet
➔➔ Modulární řada – jednoduchý přechod
➔➔ Dvojnásobek světla ve srovnání s 1. generací

VLASTNOSTI VÝROBKU
Model HELLA Oval 90 2. generace je kompaktní pracovní
světlomet s moderním atraktivním designem. Nabídka
pracovních světlometů Oval 90 zahrnuje halogenové, xenonové
i LED diodové verze. Model Oval 90 LED 2. generace rozšiřuje
modulární řadu o výkonnou LED technologii.
Světlomet je možné používat s provozním napětím 12 i 24 V.
Integrovaná elektronika chrání světlomet proti chybnému
zapojení pólů a zajišťuje konstantní svítivost i při kolísání
provozního napětí v rozmezí od 9 do 33 V.
Světelný výkon dosahuje 4 300 lumenů. Světlo rozkládá
speciálně vyvinutý fasetovaný reflektor, který zaručuje
rovnoměrné osvětlení. Světlomet Oval 90 LED 2. generace je
možné montovat nastojato (0°) i závěsně (180°). S barevnou
teplotou 6 500 kelvinů je světlo z pracovního LED světlometu
velmi podobné dennímu světlu. Díky tomu se barvy ve tmě
rozlišují lépe než v nažloutlém světle halogenových žárovek.

Lidskému oku to výrazně usnadňuje smyslové vnímání
a zároveň zabraňuje rychlé únavě očí.
Černé pouzdro pracovního světlometu je hliníkové a je
opatřeno chladicími žebry, kterými se odvádí teplo z 10 vysoce
výkonných LED diod. Před přehřátím chrání pracovní světlomet
ještě čidlo. Jedině tak lze naplno využít dlouhou dobu životnosti
LED diod (až 130násobek životnosti halogenové žárovky).
Zabudovaná elektronika je chráněna proti přepólování a je
vybavena funkcí přemostění vadných LED diod.

TECHNICKÉ INFORMACE
Technické údaje

Rozměrový výkres

Provozní napětí /
jmenovité napětí

9 – 33 V

Doporučený úhel sklonu

Osvětlení blízkého okolí: 12°,
osvětlení vzdáleného okolí: 5°

Typ světelného zdroje

10 vysoce výkonných LED
diod

Příkon

60 W (12 V), 58 W (24 V)

Světelný výkon

4 300 lm

Barevná teplota

6 500 K

Stupeň krytí

IP 6K9K a IP 6K8

Homologace

, ECE-R10

Pouzdro

Hliníkový tlakový odlitek

Plocha výstupu světla

165 x 78 mm

Hmotnost

1.000 g

1GB 996 486 …

-001

-011

Osvětlení blízkého okolí

X

–

Osvětlení vzdáleného okolí

–

X

Montáž nastojato

X

X

Závěsná montáž

X

X

36 mm

36 mm

Konektor DEUTSCH

X

X

Nylonové krycí sklo

X

X

Ochrana proti přehřátí

X

X

Ochrana proti chybnému zapojení pólů

X

X

Otočná patka / šířka třmenu

ROZLOŽENÍ SVÍTIVOSTI

Osvětlení blízkého okolí

Osvětlení vzdáleného okolí
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