
PRODUCT�INFO
Ultra Beam H9

 � Aluminium lamp met FF-techiek voor een hoog en effi  ciënt lichtvermogen.

PRODUCTKENMERKEN

Lichttechniek: 

De refl ector van de werklamp is gebaseerd op een lamp met
FF-techiek, die het mogelijk maakt het werkgebied gericht te 
verlichten. In deze compacte werklamp zorgt een aluminium 
facettenrefl ector voor een zeer hoog en effi  ciënt lichtvermogen. 
De Ultra Beam H9 markeert een uiterst brede en homogene 
lichtverdeling voor een terreinverlichting over een groot 
oppervlak. Als lichtbron wordt een 12 V H9-gloeilamp gebruikt 
die met het 1,5-voudige lichtvermogen van een traditionele 
halogeengloeilamp zorgt voor een onovertroff en verlichting van 
het werkbereik.

Opbouw:

Het zwarte lamphuis van deze robuuste werklamp bestaat uit 
met glasvezelverstevigde, zuur- en corrosiebestendige kunst-
stof. Door zijn compacte formaat kan de werklamp universeel 
worden gebruikt. Bovendien is deze bestand tegen hogedrukrei-
niging conform IP X9K en stofdicht conform IP 5K. Ter bescher-
ming van het lampglas is het huis voorzien van een uitstekende 
rand. 
De stroomaansluiting vindt plaats afhankelijk van de uitvoering 
via een in het huis ingebouwde 2-polige AMP-steker of direct via 
de stekker van de H9-gloeilamp (resp. via open kabeluiteinden). 
De werklamp is geschikt voor gebruik bij transport van gevaarli-
jke goederen (uitgezonderd 1GA 996 150-151 met opsteeksteun).



Productafbeelding en technische tekening

TECHNISCHE DETAILS
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Bestelnummer
1GA 996 150 ...

-021 -081 -071 -151

Terreinverlichting x x x x

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

H9-gloeilamp x x x x

Montage staand x x x x

IP 5K4K (spuitwatervast) x x x x

Hogedrukstraalbestendig x x x x

4-puntsbevestiging x x x

Draaivoet x x x

Opsteekbevestiging x

Aansluitkabel 2.000
mm

2.000
mm

Glazen lampglas x x x x

Handgreep x x

AMP-contactaansluiting x x

H9-stekkeraansluiting en 
beschermkap x x

PRODUCTOVERZICHT 

Technische gegevens

Nominale spanning (UN) 12 V

Aanbevolen hellingshoek 3° – 10°

Gloeilamp H9 Glühlampe

Lichtdoorlaat 83 x 83 mm

Watt: 65 W

Huis: glasvezelversterkte kunststof

Beschermingsklasse: IP 5K9K

* wordt meegeleverd

LICHTVERDELING

Terreinverlichting 10°

Accessoires en reservedelen

Gloeilampen 12 V 65 W 8GH 008 357-001

Kabelgroep H9 2 m 8KB 990 299-141

Contrastekker H9 8JA 990 295-201


