
PRODUCT-INFO
Power Beam 1500

 ➔ Universele LED-werklampen 
 ➔ Sterke lichtopbrengst
 ➔ Voor allerlei toepassingen

PRODUCTKENMERKEN

De Power Beam 1500 is een ideale LED-werkschijnwerper, die 
een hoge lichtopbrengst combineert met een praktische con-
structie. Deze werklamp is zo geconstrueerd dat hij door zijn 
compacte afmetingen universeel toepasbaar is.

Het licht van de 6 uiterst krachtige LED’s wordt door een zelf 
ontwikkelde multifacettenreflector over het nabije werkgebied 
verdeeld. De Power Beam 1500 kan dankzij zijn hoge lichtop-
brengst standaard halogeenwerklampen (bijv. H3/55 watt) 
vervangen – en dat bij een opgenomen vermogen van slechts 
22 watt. Hierdoor is deze werklamp bij uitstek geschikt voor 
voertuigen met accuvoeding en voertuigen waarvan de dyna-
mo al zwaar wordt belast. De schijnwerper werkt zowel op 12 
als op 24 volt. De geïntegreerde elektronica is beschermd te-
gen de omwisseling van polen en is met een LED-storings-
overbrugging uitgerust. Deze garandeert de werking van de 
werklamp; zelfs in het meest onwaarschijnlijke geval bij 
LED-uitval. 

Met een kleurtemperatuur van 5.700°K lijkt het licht van de 
LED-werklamp sterk op daglicht. Daardoor kunnen kleuren in 
het donker duidelijker worden onderscheiden en wordt de 
waarneming voor het menselijk oog aanzienlijk vergemakke-
lijkt. ‘s Nachts werken wordt zo makkelijker en de ogen worden 
minder snel moe.

Het zwarte lamphuis van deze werklamp is gemaakt van alu-
minium en beschikt over koelribben. De koelribben zorgen voor 
de noodzakelijke warmteafvoer van de 6 high-performan-
ce-LED’s. Daarnaast beschermt een temperatuursensor de 
werklamp tegen oververhitting. Alleen al daardoor is het moge-
lijk de lange levensduur van de LED’s (tot maar liefst het 
130-voudige van de levensduur van een halogeengloeilamp) 
volledig te benutten. Het blauwe kunststof deel aan de achter-
zijde fungeert als handgreep om de werklamp in de juiste rich-
ting te laten schijnen. 
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TECHNISCHE DETAILS

Bestelnummer 1GA 996 288 ... -001 -011 -021 -031

Verlichting over grote afstand x x

Omgevingsverlichting x x

Opbouw staand x x x x

Heavy-duty omlopende beugel x x

DEUTSCH-stekker x x x x

Nylon lampglas x x x x

IP 6K9K/hogedrukreiniging x x x x

IP 6K7/waterdicht x x x x

Geïntegreerde elektronica x x x x

Oververhittingsbeveiliging x x x x

Beveiliging tegen omgekeerde polariteit x x x x

Technische tekening

PRODUCTOVERZICHT 

Technische gegevens

Bedrijfsspanning Multivolt 9 – 33 V

Aanbevolen hellingshoek 10° – 12°

Type lichtbron 6 high-performance-LED’s

Verbruik 22 W

Lichtopbrengst 1.300 lm 

Kleurtemperatuur 5.700 °K

Beschermingsklasse IP 6K9K en IP 6K7

Typegoedkeuring

Behuizing Aluminium, zwart gelakt

Omgevingsverlichting Verlichting over grote afstand

LICHTVERDELING


