PRODUKTINFO
LED Light Bar 350

➔➔ Kraftig LED-arbeidslyskaster
➔➔ Modulært innfestingskonsept – kan brukes universelt
➔➔ Særlig korrosjonsresistent takket være kunststoffhuset

PRODUKTEGENSKAPER
Innovativ design og maksimal fleksibilitet
Takket være innovativ design, egner denne nye LEDlysbjelken fra HELLA seg for mange målgrupper og
bruksområder. LED Light Bar 350 er utviklet for maksimal
fleksibilitet. Det varmeledende kunststoffhuset kan monteres
på flere forskjellige måter, er svært lett og fullstendig
korrosjonsresistent.
Belysning som gjør natt til dag
LED Light Bar 350 gir svært bred lysfordeling, slik at hele
arbeidsområdet lyses opp jevnt. Fargetemperaturen på
5000° kelvin tilsvarer det naturlige dagslyset. Dermed blir det
betydelig lettere å oppfatte kontraster, farger vises bedre og
man blir mye mindre sliten i øynene.

Økonomisk effektivt
Grunnet bruk av særlig effektive lysdioder er LED Light
Bar 350 en svært energisparende lyskaster. Med et
energiforbruk på bare 25 watt oppnås en sterk lysytelse på
2200 målte lumen (sammenligning: 2 x halogen H3: ca. 2200
lumen ved 110 watt).
Lang levetid takket være optimal termokontroll
Elektronikken er multivoltkompatibel og garanterer konstant
lysstyrke selv ved varierende driftsspenning mellom 9 og
33 volt. I tillegg beskytter temperaturfølere arbeidslyset mot
overoppheting. Bare på den måten kan man sikre den lange
levetiden til LED-ene og godt arbeidslys i mørket.

TEKNISKE DETALJER
Tekniske data

Målskisse

Artikkelnummer

1GJ 958 040 – 501

Driftsspenning/
nominell spenning

9 – 33 V

Anbefalt hellingsvinkel

10° – 15°

Lyskildetype

12 høyteffekts-LED

Effektbehov

25 W

Lysytelse

2200 lm

Fargetemperatur

5.000° Kelvin

Kapslingsklasse

IP 6K9K og IP6K7

Typegodkjenning

, ECE-R10, RCM

Hus

Varmeledende kunststoff

Tilkobling

2500 mm ledning (åpne ender)

Lysåpning

345 x 40 mm

Vekt

660 g

Produsert i

New Zealand

Leveringsomfang

DETALJER
Reservedel kunststoffbrakett
Leveringsomfang
•• 2 stk. halve kunststoffbraketter
•• 1 stk. C-klips
•• 1 stk. klemstykke
•• 1 stk. M6 mutter av rustfritt stål med
nylonlåsering
•• 1 stk. M6 x 70 mm innvendig
sekskantskrue av rustfritt stål
•• 1 stk. M6 rustfri stålskive
8HG 958 053-801
Husk å bestille 2 stk. per lyskaster.

LYSFORDELING

Belysning av nærområde

Monteringsposisjoner

Svingområde

TILBEHØR – UNIVERSALHOLDER
HELLA utvider tilbehørssortimentet til Light Bar 350 mm
med disse nye, lettmonterte innfestingsholderne til
universalmontering. Holderne smekkes ganske enkelt fast på
enden av lyskasterhuset og kan monteres fleksibelt på alle flater
– dermed egner de seg til de fleste monteringskonfigurasjoner.

De nye holderne til Light Bar 350 kan brukes både til
ekstralyskastere og til arbeidslyskastere. Muttere, skruer og vinkler
er fremstilt av rustfritt stål i skipskvalitet. Den nye holderen – med
skruhetter for tyverisikring – kan stilles inn trinnløst.

LEVERINGSOMFANG
••
••
••
••
••
••
••

2 stk. monteringsvinkler av rustfritt stål
2 stk. M8 x 20 mm innvendige sekskantskruer av rustfritt stål
2 stk. M8 muttere av rustfritt stål med nylonlåsering
2 stk. endeadaptere
2 stk. friksjonsskiver
2 stk. endeklemmer
2 stk. skruhetter
8HG 958 139-841

Monteringsholderne kan plasseres slik at de egner seg for de fleste monteringssteder.

EKSEMPEL PÅ BRUK

Egner seg også ideelt til montering på skrå flater.

TILBEHØR – HOLDER TIL DOBBELTMONTERING
Den nye, lettmonterte holderkomponenten fra HELLA til Light
Bar 350 mm gjør det mulig å montere to ekstralyskastere eller
arbeidslyskastere.

To lyskastere kan plasseres over hverandre og stilles
inn individuelt. Dette gjør det mulig å kombinere
belysning med forskjellige krav, og å tilpasse
lyskasterne til hverandre.

LEVERINGSOMFANG
•• 2 stk. doble monteringsvinkler av rustfritt stål
(til kombinasjon med 8HG 958 139-071)
8HG 958 128-811

Monteringsholdere gjør det mulig å stille inn belysningen trinnløst.

RESERVEDELER/TILBEHØR
LEVERINGSOMFANG
•• 1 stk. M8 x 20 mm innvendig sekskantskrue av rustfritt
stål
•• 1 stk. M8 muttere av rustfritt stål med nylonlåsering
•• 1 stk. endeadaptere
•• 1 stk. friksjonsskive
•• 1 stk. endeklemme
•• 1 stk. skruhette
8HG 958 139-071
Husk å bestille 2 stk. per lyskaster.
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Kan brukes i kombinasjon med dobbel monteringsvinkel
8HG 958 128-811 eller individuelle monteringsvinkler.

