PRODUKT INFO

Modul 70 LED Generation IV
➔➔ Kraftig LED-arbejdslygte
➔➔ Enormt lysudbytte på trods af minimal størrelse
➔➔ Nyskabende LED-teknologi

PRODUKTEGENSKABER
Med Modul 70 LED Generation IV introducerer HELLA en
kompakt arbejdslygte med meget højt lysudbytte. For første
gang i denne kompakte udførelse opnås der LED-lysudbytte
på xenon-niveau. Med sine tre højeffekt-multichip-LED'er giver
Modul 70 LED-lygten et målt lysudbytte på 2.500 lumen med et
beskedent energiforbrug på kun 30 watt. Denne arbejdslygtes
sorte lygtehus er af aluminium, og er forsynet med køleribber.
De sikrer den nødvendige bortledning af varmen fra højeffektLED'erne. (Til sammenligning: Modul 70 LED Generation 3
havde kun 800 lumen)
Modul 70 LED Generation IV er trods den kompakte
udformning en robust arbejdslygte til en lang række
anvendelser. Lyset fra LED'erne fordeles homogent
over arbejdsområdet i kraft af multifacet-reflektoren
og lygteglasset. Ud over de klassiske nærzone- og
langtrækkende-belysninger fås Modul 70 LED Gen. IV i en
yderligere version med en speciel, ekstra bred lysfordeling.

Med en farvetemperatur på 6.500° kelvin er lyset fra LEDarbejdslygten meget lig dagslyset. Det betyder, at det er
meget lettere at skelne mellem farver i mørke, og at det
menneskelige øje dermed ikke belastes så stærkt, hvilket
forebygger træthed.
Elektronikken i Modul 70 LED er af multivolt-type og lygten
kan dermed forsynes med både 12 og 24 volt.
Elektronikken gør endvidere lygten fejlpolariseringsbeskyttet
og sikrer konstant lysudbyttee selv ved en varierende
driftsspænding mellem 9 og 33 volt. Derudover beskytter
temperatursensorer lygten mod overhedning. Kun på denne
måde kan vi garantere sikkert arbejde om natten og lang
levetid for LED'erne.

TEKNISKE DETALJER
Tekniske data

Målskitse

Driftsspænding /
mærkespænding

9 – 33 V

Lyskildetype

3 højeffekt-multichip-LED'er

Strømforbrug

30 W

Lysudbytte

2.500 lm

Farvetemperatur

6.500° Kelvin

Tæthedsgrad

IP 6K9K, IP 6K8

Typegodkendelse

, ECE-R10

Lygtehus-materiale

Trykstøbt aluminium

Lysåbning

70 mm diameter
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Næområde belysning

X

–

–

Langtrækkende belysning

–

X

–

Terrænbelysning

–

–

X

Montering, stående

X

X

X

Montering, hængende

X

X

X

Drejefod

X

X

X

12°

5°

12°

2.000 mm ledning

2.000 mm ledning

2.000 mm ledning

Lygteglas af glas

X

X

X

Beskyttelse mod overophedning

X

X

X

Fejlpolariserings-beskyttet

X

X

X

Anbefalet hældningsvinkel
El-tilslutning

LYSFORDELING

Nærzonebelysning

Fjernzonebelysning

Terrænbelysning
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