STRUČNÁ INFORMACE
Modul 70 LED 4. generace

➔➔ Výkonný pracovní LED světlomet
➔➔ Nečekaně vysoký světelný výkon i přes kompaktní konstrukci
➔➔ Zcela nová LED technologie

VLASTNOSTI VÝROBKU
S modulem 70 LED 4. generace uvádí společnost HELLA
na trhu kompaktní pracovní světlomet s velmi vysokým
světelným výkonem. U světlometů kompaktní konstrukce
je to poprvé, kdy se podařilo zvýšit světelný výkon LED diod
na úroveň xenonových světel. Modul 70 LED je vybaven
3 výkonnými vícečipovými LED diodami. Při minimální
spotřebě energie pouhých 30 wattů vytváří světelný tok
2 500 měřených lumenů. Černé pouzdro tohoto pracovního
světlometu je hliníkové a je opatřeno chladicími žebry, která
zajišťují nezbytné odvádění tepla z výkonných LED diod. (Pro
srovnání: modul 70 LED 3. generace vytvářel světelný tok
pouhých 800 lumenů)
I přes svoji kompaktní konstrukci je modul 70 LED 4. generace
robustní pracovní světlomet vhodný do různých podmínek
použití. Rovnoměrné vyzařování světelných paprsků z LED diod
do osvětlovaného pracovního prostoru zajišťuje fasetovaný
reflektor v kombinaci s krycím sklem. Vedle variant pro
osvětlení blízkého nebo vzdáleného okolí se modul 70 LED
4. generace dodává také pro speciální osvětlení do šířky.

S barevnou teplotou 6 500 kelvinů je světlo z pracovního LED
světlometu velmi podobné dennímu světlu. Díky tomu jsou i ve
tmě zřetelně vidět rozdíly mezi barvami. Lidské oko tak může
mnohem snadněji vnímat okolí a neunavuje se tak rychle.
Elektronické součásti modulu 70 LED jsou přizpůsobeny pro
různé napětí, a proto je možné je napájet z 12V i z 24V zdroje.
Integrovaná elektronika chrání světlomet proti přepólování a
zajišťuje konstantní svítivost i při kolísání provozního napětí
v rozmezí od 9 do 33 V. Před přehřátím chrání pracovní
světlomet teplotní čidla. Jedině tak lze zaručit dlouhou
životnost LED diod a bezpečnost práce v noci.

TECHNICKÉ INFORMACE
Technické údaje

Rozměrový výkres

Provozní napětí /
jmenovité napětí

9 – 33 V

Typ světelného zdroje

3 vysoce výkonné LED diody

Příkon

30 W

Světelný výkon

2 500 lm

Barevná teplota

6.500° Kelvin

Stupeň krytí

IP 6K9K, IP 6K8

Homologace

, ECE R10

Pouzdro

Hliníkový odlitek

Svítící plocha

Průměr 70 mm

1G0 996 476-…

-001

-011

-031

Osvětlení blízkého okolí

X

–

–

Osvětlení vzdáleného okolí

–

X

–

Osvětlení terénu

–

–

X

Montáž nastojato

X

X

X

Montáž závěsná

X

X

X

Otočná patka

X

X

X

12°

5°

12°

Kabel 2 000 mm

Kabel 2 000 mm

Kabel 2 000 mm

Skleněné rozptylové sklo

X

X

X

Ochrana proti přehřátí

X

X

X

Ochrana proti přepólování

X

X

X

Doporučený úhel sklonu
Připojení

ROZLOŽENÍ SVÍTIVOSTI

Osvětlení blízkého okolí

Osvětlení vzdáleného okolí

Osvětlení terénu
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