PRODUKTINFO

Modul 70 LED, generasjon IV
➔➔ Kraftig LED-arbeidslyskaster
➔➔ Banebrytende lysytelse selv med kompakt utforming
➔➔ Innovativ LED-teknologi

PRODUKTEGENSKAPER
Med Modul 70 LED, generasjon IV, lanserer HELLA en
kompakt arbeidslyskaster med svært sterk lysytelse. I denne
kompakte konstruksjonen er det for første gang oppnådd
LED-lysytelser på xenon-nivå. Modul 70 LED er utstyrt med 3
høyeffekts multichip-LED og skaper 2500 målte lumen, med
et energiforbruk på bare 30 watt. Det svarte huset til denne
arbeidslyskasteren består av aluminium og er forsynt med
kjøleribber. Disse sørger for nødvendig bortleding av varme
fra høyeffektsdiodene. (Til sammenligning: Modul 70 LED
generasjon 3 hadde bare 800 lumen)
Til tross for sin kompakte form er Modul 70 LED, generasjon
IV, en robust arbeidslyskaster til diverse bruksområder.
Takket være multifasettreflektoren og lykteglasset, fordeles
lysstrålene fra LED-ene homogent på arbeidsområdet. I
tillegg til klassisk belysning av nærområdet og langtrekkende
belysning, finnes Modul 70 LED, gen. IV, også med ekstra bred
spesialbelysning.

Med en fargetemperatur på 6500° kelvin er lyset fra LEDarbeidslyskasteren svært likt dagslyset. Det gjør at det er
enklere å skjelne mellom farger i mørket, og dermed blir
det betydelig lettere for det menneskelige øyet å oppfatte
synsinntrykkene, og man blir ikke så trøtt og sliten.
Elektronikken i Modul 70 LED er multivoltkompatibel og kan
derfor brukes med både 12 og 24 volt.
Den integrerte elektronikken beskytter utstyret mot polvending
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
sikkert arbeid i mørket.

TEKNISKE DETALJER
Tekniske data

Målskisse

Driftsspenning/nominell
spenning

9 – 33 V

Lyskildetype

3 Høyeffekt multichip-LED

Effektbehov

30 W

Lysytelse

2500 lm

Fargetemperatur

6.500° Kelvin

Kapslingsklasse

IP 6K9K, IP 6K8

Typegodkjenning

, ECE-R10

Hus

Presstøpt aluminium

Lysåpning

70 mm diameter
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2000 mm ledning

2000 mm ledning

2000 mm ledning

Lykteglass av glass
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Overopphetingsvern

X
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Polvendingsvern

X
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Anbefalt helningsvinkel
Tilkobling

LYSFORDELING

Belysning av nærområde

Langtrekkende belysning

Terrengbelysning
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