
KRÓTKA INFORMACJA
AP 1200 LED

 � Reflektor roboczy LED
 � Funkcjonalne wzornictwo
 � Atrakcyjna cena

CECHY PRODUKTU
AP 1200 LED to reflektor roboczy o solidnej konstrukcji
i uniwersalnym, estetycznym wyglądzie. Czarny aluminiowy 
korpus jest wyposażony w żeberka chłodzące, które 
zapewniają odprowadzanie ciepła wytwarzanego przez 
wysokiej mocy diody LED. Ze względu na płaski kształt 
zrezygnowano tu z odbłyśnika, stosując zamiast niego 
obustronny układ optyczny w szybce rozpraszającej
z tworzywa sztucznego. Specjalny układ optyczny formuje 
światło w wiązkę po stronie wewnętrznej i rozprasza je na 
zewnątrz w sposób jednolity na dużej powierzchni w całej 
strefie pracy. 

W reflektorze AP 1200 zastosowano 4 wysokiej mocy diody 
LED, zapewniające strumień światła na poziomie 1200 
lumenów. Zużycie energii wynosi przy tym zaledwie 22 W. Do 
osiągnięcia takiego samego oświetlenia przy użyciu reflektora 
halogenowego o napięciu 12 V potrzeba uzycia w nim żarówki 
H3 o mocy 55 W. Zredukowane zużycie energii przez pojazd 
zmniejsza koszty eksploatacyjne, chroniąc zarazem 
środowisko naturalne.
 

Barwa światła reflektora ma temperaturę 5700 K, zatem jest 
bardzo zbliżona do barwy światła dziennego. Umożliwia to 
wyraźniejsze odróżnianie kolorów w ciemności, co znacznie 
polepsza percepcję ludzkiego oka. Zapobiega to szybkiemu 
męczeniu wzroku podczas pracy w godzinach nocnych.

Reflektor AP 1200 LED może być zasilany napięciem 12 V lub 
24 V. Zintegrowany układ elektroniczny chroni urządzenie na 
wypadek zmiany polaryzacji i zapewnia stały poziom jasności 
światła nawet w przypadku wahań napięcia zasilania
w zakresie od 9 do 33 V.

W przypadku reflektora AP 1200 LED skoncentrowano się na 
minimalizacji kosztów na etapie projektowym oraz redukcji 
specyfikacji. W wyniku tego udało się stworzyć reflektor 
roboczy cechujący się bardzo dobrą relacją ceny do jakości. 
Mimo to reflektor AP 1200 LED spełnia kryteria 
pełnowartościowego reflektora roboczego i wytrzymuje 
codzienną pracę w trudnych warunkach.



PRZEGLĄD OFERTY

Numer katalogowy
1GA 011 720-… -041

Oświetlenie bliskie x

Oświetlenie dalekiego zasięgu –

Oświetlenie terenu –

Montaż w pozycji stojącej x

Montaż w pozycji wiszącej x

Montaż z boku x

Montaż wpuszczany –

Ruchomy uchwyt montażowy x

Kabel przyłączeniowy [mm] 300

Wtyczka DEUTSCH –

Wtyczka AMP –

IP 6K9K x

IP 67 x

Dalsze właściwości –
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TECHNICZNE

Dane techniczne

Napięcie robocze /
Napięcie znamionowe 9 – 33 V

Zalecany kąt nachylenia 12°

Typ źródła światła 4 wysokiej mocy diody LED

Pobór mocy 22 W

Strumień światła 1200 lm

Temperatura barwowa 5700 K

Stopień ochrony IP 6K9K, IP 67

Homologacja typu E1, ECE-R10

Korpus Ciśnieniowy odlew aluminium

Średnica wylotu światła 115 x 115 mm

Rysunek wymiarowy

Oświetlenie bliskie

ROZKŁAD ŚWIATŁA

Odporność na uderzenia Odporność na działanie soliSzczelność
Kompatybilność 
elektromagnetyczna 




