
KRÓTKA INFORMACJA
Ultra Beam H9

 � Technologia odbłyśników aluminiowych - wysoka wydajność świetlna.

CECHY PRODUKTU

Technika oświetleniowa: 

Odbłyśnik refl ektora roboczego wykonany jest w technologii 
gładkopowierzchniowej, która umożliwia całkowicie wybiórcze 
oświetlanie obszaru pracy. Ultra Beam H9 odznacza się bardzo 
szerokim i równomiernym rozkładem światła i zapewnia wiel-
kopowierzchniowe oświetlanie terenu. Jako źródło światła 
zastosowano żarówkę H9 12 V, której wydajność świetlna 
wynosi 1,5-krotność wydajności świetlnej zwykłej żarówki 
halogenowej i zapewnia doskonałe oświetlenie obszaru pracy.

Budowa:

Czarna obudowa tego wytrzymałego refl ektora roboczego jest 
wykonana ze wzmacnianego włóknem szklanym, odpornego na 
kwasy i korozję tworzywa sztucznego. Dzięki kompaktowym 
wymiarom refl ektor można wszechstronnie wykorzystywać. 
Poza tym jest on odporny na mycie strumieniem 
wysokociśnieniowym zgodnie z klasą IP X9K oraz pyłoszczelny 
zgodnie z klasą IP 5K. Przednia część obudowy posiada 
wystającą krawędź chroniącą szybę rozpraszającą. W zależności 
od wersji refl ektor jest zasilany przez zintegrowaną z obudową 
2-stykową wtyczkę AMP albo bezpośrednio ze złącza 
wtykowego żarówki H9 (wzgl. otwartych końcówek 
przewodowych). Refl ektor roboczy nadaje się do stosowania 
przy transportach towarów niebezpiecznych (z wyjątkiem 
modelu 1GA 996 150-151 mocowanego na wsporniku rurowym).



Ilustracja i rysunek techniczny

DANE TECHNICZNE
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Numer katalogowy
1GA 996 150 ...

-021 -081 -071 -151

Oświetlenie terenu x x x x

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Żarówka H9 x x x x

Montaż pionowy x x x x

IP 5K4K (rozprysk wody) x x x x

Mycie pod ciśnieniem x x x x

Mocowanie 4-punktowe x x x

Stopa obrotowa x x x

Element mocujący do 
wsporników rurowych x

Kabel przyłączeniowy 2.000
mm

2.000
mm

Szklana szyba rozpraszająca x x x x

Rękojeść x x

Złącze wtykowe AMP x x

Złącze wtykowe H9 z 
nasadką przeciwpyłową x x

PRZEGLĄD OFERTY 

Dane techniczne 

Napięcie znamionowe (UN) 12 V

Zalecany kąt nachylenia 3° – 10°

Żarówka H9 Glühlampe

Powierzchnia wylotu światła 83 x 83 mm

Moc: 65 W

Obudowa: tworzywo sztuczne wzmacniane 
włóknem szklanym

Klasa odporności: IP 5K9K

* dołączona

ROZKŁAD ŚWIATŁA

Oświetlenie terenu 10°

Akcesoria i części zamienne

Żarówki 12 V 65 W 8GH 008 357-001

Grupa przewodów H9 2 m 8KB 990 299-141

Przeciwwtyczka H9 8JA 990 295-201


