PRODUCT-INFO

Q90 compact LED-achteruitrijlicht
➔➔ Universeel toepasbaar dankzij compact ontwerp
➔➔ Totale corrosiebeveiliging door Thermo Pro technologie
➔➔ Staand en hangend te monteren

PRODUCTKENMERKEN
De Q90 compact LED is het ideale led-achteruitrijlicht, dat een
sterk lichtvermogen verenigt met een handige bouwvorm. Vier
krachtige leds produceren een lichtstroom van 1.000 lumen
die door een reflector homogeen en breed achter het voertuig
wordt gestraald. Deze lamp is uitstekend geschikt voor
montage aan de achterzijde van het voertuig, zodat ook
's nachts veilig kan worden gereden.
Het energieverbruik ligt bij slechts 15 watt (ter vergelijking:
standaard halogeenwerklampen H3 / 55 W). Het lage
energieverbruik is bijzonder geschikt voor gebruik bij met accu
aangedreven voertuigen of voertuigen waarvan de dynamo al
zwaar wordt belast.

Achteruitrijlichten zijn blootgesteld aan bijzonder zware
omstandigheden zoals water, zouten en steenslag. Het
Q90 compact LED-achteruitrijlicht is dankzij de innovatieve
Thermo Pro kunststof behuizing uitstekend beschermd
tegen corrosie en is zelfs bestand tegen de zwaarste
omstandigheden.
Met 5.000 Kelvin kleurtemperatuur lijkt het licht van
het led-achteruitrijlicht zeer veel op daglicht. Dit zorgt
ervoor dat kleuren in het donker duidelijker kunnen
worden onderscheiden dan in het geelachtige licht van
halogeengloeilampen. Voor het menselijk oog wordt de
zintuiglijke waarneming daardoor sterk verbeterd en wordt
een snelle vermoeidheid van de ogen voorkomen.

TECHNISCHE DETAILS
Technische gegevens

Maatschets

Bedrijfsspanning/
nominale spanning

9 – 33 V

Type lichtbron

4 high-performance-leds

Opgenomen vermogen

15 W

Lichtopbrengst

1.000 lm

Kleurtemperatuur

5.000° Kelvin

Beschermingsklasse

IP 6K9K en IP 6K7

Typegoedkeuring

, ECE-R10, ECE-R23

Behuizing

Warmtegeleidend kunststof

Lichtopening

90 x 90 mm

Gewicht

380 g

2ZR 996 284-…

-501

-511

Omgevingsverlichting

X

X

Montage, staand

X

X

Montage, hangend

X

X

42 mm

42 mm

2.000 mm kabel

500 mm kabel,
DEUTSCH-stekker

Oververhittingsbeveiliging

X

X

Ompoolbeveiliging

X

X

ADR / GGVSEB goedkeuring

–

X

Draaivoet /beugelbreedte
Aansluiting

VERLICHTING

Omgevingsverlichting
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