
KRÓTKA INFORMACJA
Power Beam 1500

 ➔ Uniwersalne reflektory robocze LED 
 ➔ Wysoka moc światła
 ➔ Wszechstronne zastosowanie

CECHY PRODUKTU

Power Beam 1500 to idealny reflektor roboczy LED, który łączy 
wysoką moc światła z praktyczną konstrukcją. Dzięki 
niewielkim rozmiarom reflektor ten ma bardzo uniwersalne 
zastosowanie.

Światło wytwarzane przez 6 diod LED wysokiej mocy rozkłada 
się równomiernie na oświetlanej powierzchni dzięki 
stworzonemu przez nas odbłyśnikowi 
wielopowierzchniowemu. Dzięki wysokiej mocy światła 
reflektor Power Beam 1500 może zastąpić standardowy 
halogenowy reflektor roboczy (np. H3 / 55 W) – przy poborze 
mocy na poziomie zaledwie 22 W. Dzięki temu nadaje się 
idealnie do zastosowania w pojazdach akumulatorowych oraz 
pojazdach o dużym obciążeniu alternatora. Reflektor może być 
zasilany zarówno napięciem 12 V, jak i 24 V. Zintegrowana 
elektronika jest zabezpieczona przed zamianą polaryzacji 
i posiada funkcję zmostkowania diody LED na wypadek 
uszkodzenia. Funkcja ta stanowi gwarancję działania 
reflektora nawet w mało prawdopodobnym przypadku awarii 
jednej z diod. 

Barwa światła reflektora ma temperaturę 5700 K, zatem jest 
bardzo zbliżona do światła dziennego.  
Umożliwia to wyraźniejsze rozróżnianie kolorów w ciemności, 
co znacznie polepsza percepcję wzrokową. To z kolei ułatwia 
pracę w nocy i zapobiega szybkiemu męczeniu wzroku.

Czarna obudowa reflektora jest wykonana z aluminium  
i posiada radiator chłodzący. Radiator zapewnia odprowadzanie 
ciepła wytwarzanego podczas pracy 6 mocnych diod LED. 
Dodatkowo w reflektorze zastosowano czujnik temperatury, 
który chroni go przed przegrzaniem. Tylko w ten sposób można 
w pełni wykorzystać długą żywotność diod LED (nawet 
130-krotnie wyższą od żarówki halogenowej). Plastikowy 
element z tyłu reflektora służy jako uchwyt umożliwiający 
ustawienie odpowiedniego pochylenia reflektora. 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TECHNICZNE

Numer katalogowy 1GA 996 288 ... -001 -011 -021 -031

Oświetlenie dalekiego zasięgu x x

Oświetlenie bliskiego zasięgu x x

Montaż zewnętrzny w pozycji stojącej x x x x

Pałąk obrotowy Heavy Duty x x

Wtyczka DEUTSCH x x x x

Nylonowy klosz x x x x

IP 6K9K / mycie myjką ciśnieniową x x x x

IP 6K7 / wodoszczelność x x x x

Zintegrowana elektronika x x x x

Zabezpieczenie przed przegrzaniem x x x x

Ochrona przed zmianą polaryzacji x x x x

Rysunek techniczny

PRZEGLĄD PRODUKTÓW 

Dane techniczne

Napięcie robocze Wersja wielonapięciowa 9 –33 V

Zalecany kąt nachylenia 10° – 12°

Typ źródła światła 6 diod LED wysokiej mocy

Pobór mocy 22 W

Strumień światła 1300 lm 

Temperatura barwowa 5700 K

Stopień ochrony IP 6K9K i IP 6K7

Homologacja typu

Obudowa Aluminium, lakierowana na 
czarno

Oświetlenie bliskiego zasięgu Oświetlenie dalekiego zasięgu

ROZKŁAD ŚWIATŁA


