Protecting people and our planet

MŰSZAKI ADATOK
Feszültség:
LED-ek száma:

Villogtatóval

R65-ös jóváhagyás
Multifeszültség (10-30V) Multifeszültség (10-30V) Multifeszültség (10-30V)
3x2W
3x2W
3x2W
Villogtató nélkül

Átlagos fogyasztás:

0,2 A

0,4 A

0,4 A

Átlagos fogyasztás
(villogó üzemmódban):

0,2 A

0,4 A (kék, fehér és zöld)
0,2 A (sárga és piros)

0,4 A (kék, sárga)
0,3 A (piros)

8 fajta + folyamatos világítás

8 fajta + folyamatos világítás

R65 + 7 fajta + folyamatos világítás

80 g
106 x 46 x 25 mm

80 g
106 x 46 x 25 mm

80 g
106 x 46 x 25 mm

Villogási módok:
Súly:
Méret:
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MICROLED ADVANCE Series
LED kiegészítő jelzés

Microled Advance Series
TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Microled Advance kiegészítő LED jelzés biztonságot nyújt veszélyes helyzetek során.
A jármű szinte minden helyére be lehet szerelni: a jármű hátsó részébe,
visszapillantó tükörre, szellőzőrácsra, lökhárítóra stb.
UN R65 homologizációval rendelkezik.
MAGAS INTENZITÁS. A LED technológia hatékonyan ossza el a teljesítményt. Maximális optikai
teljesítményt nyújt minimális áramerősséggel.
HOSSZÚ ÉLETTARTAM. A Federal Signal Vama LED technológia garantálja a hosszú élettartamot,
csökkenti a karbantartási költségeket.

Maximális fényintenzitás.

A szilikon garantálja a készüléken
kívüli por és a víz kizárását.

MINDEN IGÉNYNEK MEGFELEL. Könnyen telepíthető széles körű megoldásokkal: multifeszültségű
referencia, kék, piros, borostyánsárga vagy víztiszta lencsével is elérhető, villanófénnyel vagy anélkül.

Kis méretének és könnyű telepítésének
köszönhetően az új Microled Advance
bárhol könnyedén elhelyezhető és
bevethető vészhelyzetek esetén.

VÍZÁLLÓ BURKOLAT. Nagy sűrűségű szilikon burkolatnak köszönhetően megvédi a szerkezetet a
portól és a víztől. IP9K védelemmel rendelkezik.
Jóváhagyások

A kék, borostyánsárga és a piros színű jelzés
R65-ös jóváhagyással rendelkeznek. Minden
model megfelel az 2004/104/EK elektromágneses
kompatibilitási irányelveknek és IP9K
jáváhagyással rendelkeznek.

Speciális V15-ös megdőlt lencsék.
A jármű felső részén javasolt
elhelyezni.

106

18,5

Elérhető
színek:

25

46

Speciális kék, borostyánsárga és
piros fényhatósugarú lencsék,
melyek az ENSZ R65 irányelvnek
megfelelnek.

A Microled Advance méretei (mm)

MicroLed Sputnik

Széles választék

MicroLed Advance

A Microled Advance és a Microled Sputnik teljesen felcserélhető
elektromos csatlakozásokkal rendelkezik.

Vészhelyzet esetén fokozott biztonság a
jármű hátsó részén is.

