PRODUCT-INFO

Oval 100 LED Thermo Pro
➔➔ Modern ovaal ontwerp
➔➔ Innovatieve corrosiebestendige kunststof behuizing
➔➔ Modulaire serie – eenvoudige ombouw van halogeen naar led

PRODUCTKENMERKEN
De Oval 100 LED Thermo Pro is de nieuwste uitvoering uit de
reeds omvangrijke serie Oval 100 werklampen. De nieuwe
innovatieve kunststof behuizing biedt naast volledige corrosiebestendigheid ook veel nieuwe montagemogelijkheden. Voor
het eerst is de Oval 100 LED ook leverbaar in een uitvoering
met draaigewricht waarmee de lamp ook aan de zijkant kan
worden bevestigd, alsmede extra afstellingsmogelijkheden bij
de montage worden geboden. De warmtegeleidende kunststof
behuizing is aan de achterzijde voorzien van koelribben die de
warmte van de 8 high-performance-leds afvoeren.
Dankzij zijn lichtopbrengst van 1.700 lumen is de Oval 100 LED
uitermate geschikt als vervanging voor oude halogeenwerklampen (H3, H9) – en dat bij een energieverbruik van slechts
25 watt. De speciaal ontwikkelde multifacettenreflector garandeert een homogene verlichting van het werkgebied. De Oval
100 LED Thermo Pro kan staand (0°), hangend (180°) en in de
uitvoering met draaigewricht ook aan de zijkant (90°) worden
gemonteerd. Met 6.500° Kelvin lijkt het licht veel op daglicht.

Dat leidt ertoe dat de kleuren er in het donker duidelijk anders
uitzien dan bij het gelige licht van de halogeengloeilampen.
Voor het menselijk oog wordt de zintuiglijke waarneming
daardoor aanzienlijk vergemakkelijkt en worden vermoeidheidsverschijnselen van de ogen voorkomen.
De kunststof behuizing is hermetisch afgedicht en daardoor
waterdicht, onderdompelingsbestendig en bestand tegen
hogedrukreiniging (IP 6K9K, IP 6K8). De geïntegreerde elektronica beschermt de lamp tegen ompolen en garandeert een
constante helderheid, zelfs bij een schommelende bedrijfsspanning van 9 tot 33 volt. Temperatuursensoren beschermen
de werklamp tegen oververhitting. Alleen hierdoor kan een
lange levensduur van de leds en veilig werken in de nacht
worden gewaarborgd.

TECHNISCHE DETAILS
Technische gegevens

Maatschets

Bedrijfsspanning/
nominale spanning

9 – 33 V

Opgenomen vermogen

25 W

Lichtopbrengst

1.700 Lumen

Type lichtbron

8 high-performance-leds

Kleurtemperatuur

6.500 °K

Behuizing

Warmtegeleidende kunststof

Bevestiging

Staand, hangend en aan zijkant

Aansluiting

DEUTSCH-stekker

Bescherming

Beveiliging tegen oververhitting
en ompoling

Beschermingsklasse

IP 6K9K, IP 6K8

Typegoedkeuring

E1, ECE-R10, RCM

Gewicht

660 g

Geproduceerd in

Oostenrijk

1GA 996 661-031

1GA 996 661-041

1GA 996 661-501
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Omgevingsverlichting
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Montage, staand

–

X
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Montage, hangend

–

X
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Montage, aan zijkant

X

–
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Rotatiegewricht

X

–

X

LICHTVERDELING

Omgevingsverlichting
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