
 

10-tums LED-
ljusramp

Ultinon Drive 5001L

 
Trafikgodkänd ECE R149-37.5

2 500 lm, kägellängd på 387 m

Passar alla terränger och alla
väder

 

UD5001LX1

Kraftfull ljusstyrka för säkrare körning
Ljusstark och hållbar utrustning för resor landvägen

Ultinon Drive 5001L LED-ljusrampen projicerar ljus i 387 meter och är trafikgodkänd och ECE-R149-37.5-klassad.

Den ökar säkerheten tack vare kraftfull ljusstyrka, är gjord för att vara, är korrosionsfri och klarar vatten och stötar.

Ökad säkerhet med kraftfull ljusstyrka

Ljusstark, lång kägla för överlägsen sikt

Hållbar utrustning för utmanande förhållanden

Robust stomme i ett stycke för tuffa miljöer

Vattentät enligt IP69K för att klara olika sorters väder

Korrosionsfria monteringsfästen av rostfritt stål

Trafikgodkända extraljus

Kraftfulla trafikgodkända LED-ljusramper



10-tums LED-ljusramp UD5001LX1/10

Funktioner Specifikationer
Full sikt i 387 meter

Philips Ultinon Drive 5001L tillhandahåller en

överlägsen ljuskägla som lyser upp vägen

framför dig i 387 meter*. Med 2 500 lumen

(effektiva) från dess samlade, kraftfulla LED-

lampor på 50 W och ECE-R149-37.5 ger den

god sikt för snabbare reaktioner. Den här

kombinerade spot- och strålkastarlampan

lyser både långt och brett, vilket hjälper dig

att se faror även i vägkanten. Lampornas

mycket jämna spridning och svala ljus på

6 500 Kelvin gör att du kan fokusera utan att

ögonen blir trötta.

Robust stomme i ett stycke

Philips Ultinon Drive 5000L-serien är

konstruerad i ett stycke för att klara de allra

tuffaste förhållandena. Det här möjliggör

utmärkt värmehantering och konsekvent högt

ljusflöde under resan. Stöttålig enligt IK07-

standard för att säkerställa felfria prestanda

både på vägen och vid offroadkörning. Den

okrossbara polykarbonatlinsen klarar stötar

utan att skadas eller repas och den smidiga

DT-kontakten garanterar en perfekt

anslutning.

Vattentät för hållbar belysning

Med sin geniala skruvlösa design klarar

Ultinon Drive 5000L-serien de allra blötaste

förhållandena. IP68- och IP69K-certifiering

innebär att den presterar vart vägen än leder

dig och hur vädret än ser ut. Och den klarar all

högtryckstvätt du använder för att rengöra

bilen efteråt.

Korrosionsfria fästen

Monteringsfästena är tillverkade av rostfritt

stål, som är korrosionsfritt. De tål snö, is och

till och med salt. Extralamporna är tillverkade

av hållbara material av hög kvalitet och ger

många års tillförlitlig drift.

Trafikgodkända lampor

Philips Ultinon Drive 5000L-serien uppfyller

ECE-R149-standarden och är trafikgodkänd.

För ökad säkerhet är Philips LED-ljusramper

testade enligt EMC R10-specifikationen för

att säkerställa att de fungerar smidigt med

ditt fordons elsystem.

Elektriska specifikationer

Spänning: 9–30 V DC

Produktbeskrivning

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K

ECE R10

ECE R149

ECE-referensnummer: 37.5

Material: Formgjutet aluminium

Teknik: LED

Antal lysdioder: 10 x 5 W

Driftstemperatur: −40 till 80 °C

Kylelement: 13 delar 1,5 mm

Installationsvinkel: 360°

Reptålig lins

Brotthållfasthet

Korrosionsfria fästen: Ja, ingår

Konstruktion i ett stycke

Boost-funktion för offroadkörning: Nej

Typ av kontakt: Kontakt med 0,5 m kabel

Sortiment: Ultinon Drive 5000

Bredd: 10 tum

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 500 K K

Käglans längd 3 lux-m: 224

Käglans längd 1 lux-m: 387

Käglans bredd 3 lux-m: 60

Käglans bredd 1 lux-m: 70

Effektivt lumental: 2 500

Rålumental: 4 760

Produktinformation i förpackning

Mått – L (mm): 339

Mått – B (mm): 48,7

Mått – H (mm): 61,1

Förpackningens mått – L (mm): 350

Förpackningens mått – B (mm): 90

Förpackningens mått – H (mm): 90

Nettovikt produkt – g: 730

Bruttovikt förpackning – g: 742

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4

Beställningsinformation

Beställningspost: UD5001LX1

GOC: 01484994

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018014849

EAN3: 8719018014856

* Käglans längd mätt vid 1 lux
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