Termék adatlap

Reversing VX120S-WD

__

ECE jóváhagyott (ECE R23)
Regisztráció nem szükséges

45° sugárzási szög
Szélesen elterülő fénysugár
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Akár 36 m hosszú fénykéve
Látni és látszani az OSRAMmal

közúton és terepen
- Sokoldalúan alkalmazható és
rugalmas használat- Közúton
és terepen, munkavégzéshez
és szabadidőben
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Termék adatlap
A fény életre kel az OSRAM LEDriving kiegészítő
tolatólámpákkal
Nagy előny a láthatóság szempontjából a sötét vidéki utakon,
erdőben, terepen és közúton az OSRAM LEDriving VX120S-WD
kiegészítő tolatólámpa. 13 erős, csúcsteljesítményű LED-del
felszerelt tolatófény akár 36 méter távolságra is látható az
úton, segítve a vezetőt. Gyenge fényviszonyok mellett és a
külső környezeti hatás okozta korlátozott láthatóság esetén az
OSRAM LEDriving kiegészítő tolatólámpa VX120S-WD akár
6000 Kelvin, a nappali fényhez hasonló megvilágítást ad. Akár
1100 lumen fényáram a legnagyobb optikai hatékonyssággal
és fényeloszlással. Ezáltal javul a jármű észlelhetősége és
ennek következtében a közúti forgalom biztonsága.Közúton
vagy terepen az OSRAM LEDriving kiegészítő tolatólámpa
VX120S-WD lenyügőzi teljesítményével és hosszú
élettartamával. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti
hatásnak ellenáll, és a csúcsminőségű anyagoknak, a
thermoplastic háznak és a stabil polikarbonát lencsének
köszönhetően különösen könnyű, ugyanakkor robosztus és
ellenálló. A LEDdriving VX120S-WD kiegészítő tolatólámpa,
melyet a DIN tanusítvánnyal rendelkező környezeti
szimulációs laboratóriumunkban teszteltek a víz, por, meleg és
hideg hőmérséklet, az UV fény és az állandó rezgések
szélsőséges külső hatásait illetően és az IP6K9K védettségi
osztályba sorolták be. Integrált meghajtó és hőkezelő rendszer
szabályozza a LED visszajelző hőmérsékletét ezáltal
megakadályozza a túlmelegedést. A polaritásvédelem
megakadályozza a tápfeszültség rossz polaritását, így a LED-ek
automatikus kikapcsolásával megakadályozza a lehetséges
károkat. Közúton és terepen az OSRAM LEDriving VX120S-WD
kiegészítő tolatólámpa mindenképpen előnyt jelent a
közlekedésben. Regisztráció nem szükséges az ECE
jóváhagyott LED kiegészítő tolatólámpához.A LED kiegészítő
tolatólámpa felszerelhető személyautóra, teherautóra,
mezőgazdasági járműre, haszon-, és építőipari járművekre,
lakóautóra, terepjáróra és quadra.2)Az OSRAM LEDriving
VX120S-WD kiegészítő tolatólámpa sokoldalúan és
rugalmasan használható.
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Termék adatlap
Műszaki adatok

Termékinformáció
Rendelési hivatkozás

LEDDL109-WD

Alkalmazás (kategória és termékspec.)

Additional reversing light

Elektromos adatok
Névleges feszültség

12/24 V

Névleges teljesítmény

15.00 W

Vizsgálati feszültség

13,2 V

Fotometriai adatok
Fényáram

1100 lm

Színhőmérséklet

2700 K

Méretek és súly

__

Termék súlya

400.00 g

Hosszúság

0.0 mm

Élettartam
Élettartam Tc

5000 h

Garancia

5 years
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Termék adatlap

További termékadatok

Luminous intensity distribution

__

Lámpa csatlakozó

DT Connector

Képességek
Technológia

LED

Tanúsítványok és szabványok
Szabványok

ECE R10, R23

Jóváhagyási jelek

E9 approval

Védettség típusa

IP69K

Ország-specifikus kategorizálás
Rendelési hivatkozás

LEDDL109-WD

Logisztikai adatok
Commodity code

851220009000

Logisztikai adatok
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Termék adatlap
Termékkód

Termékmegnevezés

Csomagolás
(darab/egység)

Méretek (hosszúság
x szélesség x
magasság)

Térfogat

Bruttó súly

4062172105736

Reversing VX120SWD

Folding Box
1

132 mm x 72 mm x
152 mm

1.44 dm³

447.00 g

4062172105743

Reversing VX120SWD

Karton
8

305 mm x 280 mm x
175 mm

14.95 dm³

4400.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
User instruction
LEDriving
Movie application
OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
Movie application
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
Movie application
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

__

Movie application
Working and Driving Lights Amarok Winter
Video
Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
Video
OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn&#146;t stand a chance
Video
OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
Video
Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
360 Degree Image
OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD

Jogi tanács
2) Különleges szerelési szabályok érvényesek
1) Részletes feltételek: www.osram.hu/am-garancia
Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.
Lemondás
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Termék adatlap
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást
használja.
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