WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE DLA
KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

SPRAWDZONA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE.
Niezawodna jakość za rozsądną cenę? – Reflektory robocze HELLA VALUEFIT to
produkty HELLA dopasowane do Twoich wymagań. Wszystkie produkty HELLA
VALUEFIT spełniają odpowiednie specyfikacje techniczne, są pewne i niezawodne oraz
umożliwiają przystępne cenowo przejście na technologię LED.

W PODSTAWOWYM WYKONANIU
➔ Dobrze nadają się do oświetlania niewielkich
przestrzeni w bezpośrednim otoczeniu
➔ Kompaktowa budowa
➔ Temperatura barwowa zbliżona do światła dziennego

S800 LED

40

129

100

Szczegóły techniczne
Oświetlenie obiektów, temperatura barwowa: 6000 K, pobór mocy: 9 W, stopień ochrony: IP 6K9K
(odporny na mycie myjką ciśnieniową), obudowa aluminiowa, zasilanie wielozakresowe napięciem:
od 10 do 30 V, zabezpieczenie przed zamianą biegunowości, homologacja ECE-R10

Numer katalogowy
Moc światła
Złącze

R900 LED

133

107

41,5

S800 LED

S800 LED

R900 LED

1GA 357 107-012

1GA 357 107-022

1G0 357 108-012

800 lm

800 lm

900 lm

Przewód 800 mm

Przewód 3 000 mm

Przewód 800 mm

ZASTĄPIENIE HALOGENÓW
➔ Doskonały sposób przejścia z halogenów na LED-y
➔ Równomierne oświetlenie bliskiego zasięgu
➔ Uniwersalne zastosowanie

S1500 LED

40

129

100

Szczegóły techniczne
Oświetlenie bliskiego zasięgu, temperatura barwowa: 6000 K, pobór mocy: 15 W, stopień ochrony:
IP 6K9K (odporny na mycie myjką ciśnieniową), obudowa aluminiowa, zasilanie wielozakresowe
napięciem: od 10 do 30 V, zabezpieczenie przed zamianą biegunowości, homologacja ECE-R10

Numer katalogowy
Moc światła
Złącze

R1500 LED

S1500 LED

R1500 LED

1GA 357 103-012

1GA 357 103-022

1G0 357 101-012

1.500 lm

1.500 lm

1.500 lm

Przewód 800 mm

Przewód 3 000 mm

Przewód 800 mm

41,5

133

107

S1500 LED

Z MOCNYM ŚWIATŁEM
➔ Do oświetlenia dużej powierzchni obszaru pracy
➔ Zapewnia oświetlenie zbliżone do światła dziennego
➔ Moc światła porównywalna z lampami ksenonowymi

S2500 LED

48

137

108

Szczegóły techniczne
Oświetlenie dużej powierzchni, temperatura barwowa: 6000 K, pobór mocy: 25 W, stopień ochrony:
IP 6K9K (odporny na mycie myjką ciśnieniową), obudowa aluminiowa, zasilanie wielozakresowe
napięciem: od 10 do 30 V, zabezpieczenie przed zamianą biegunowości, homologacja ECE-R10

Numer katalogowy
Moc światła
Złącze
114

137

R2200 LED

41,5

S2500 LED

S2500 LED

R2200 LED

1GA 357 106-022

1GA 357 106-032

1G1 357 105-022

2.500 lm

2.500 lm

2.200 lm

Przewód 800 mm

Przewód 3 000 mm

Przewód 800 mm
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Reflektory robocze odpowiednie do danego zastosowania
HELLA VALUEFIT oferuje dostęp do technologii LED w podstawowym wykonaniu oraz dobre
rozwiązanie do konwersji z halogenów na LED-y. Reflektory robocze LED oferują w porównaniu
do halogenowych znacznie lepsze światło. Wyraźnie wyższa temperatura barwowa wynosząca
6000 kelwinów jest bardzo podobna do naturalnego światła dziennego. Ułatwia to rozróżnianie
kolorów w ciemności, a co za tym idzie, zapobiega szybkiemu zmęczeniu oczu podczas nocnej
pracy. Reflektory robocze VALUEFIT LED są całkowicie bezobsługowe i oferują znacznie dłuższą
trwałość niż żarówka halogenowa w reflektorze.

Dla szczególnie wysokich wymagań oświetleniowych i jakościowych, HELLA oferuje nie tylko
reflektory robocze VALUEFIT LED, ale także sprawdzoną gamę HELLA Premium.
Te najwyższej jakości produkty HELLA stanowią optymalne rozwiązanie dla wielogodzinnej
pracy w trudnych warunkach. Bardziej intensywne i optymalnie rozproszone światło diodowych
reflektorów roboczych odznacza się wysokimi parametrami, które znacznie przewyższają światło
ksenonowe. Odbłyśniki reflektorów roboczych LED są obliczane w taki sposób, aby obszar
roboczy był równomiernie oświetlony. Ostre kontrole i selekcja źródeł światła pozwala firmie
HELLA gwarantować wysoką jakość diod LED. W celu przedłużenia trwałości i zwiększenia
wydajności diod, firma HELLA stworzyła system termiczny, dzięki czemu LED-y mogą pracować
w optymalnym zakresie temperatur. Umożliwia to pracę reflektorów roboczych HELLA Premium
przez pełen okres użytkowania wynoszący 60 000 godzin bez konieczności konserwacji.
Ponadto, na etapach projektowania i produkcji wszystkie reflektory robocze są poddawane
ekstremalnym próbom obciążenia, aby były szczególnie odporne na wstrząsy i wibracje.

Więcej informacji o całej gamie produktów HELLA można znaleźć w internecie:
www.hella.com/worklights

