
 

2-osainen 20 tuuman
LED-valopalkki

Ultinon Drive 5003L

 
Tieliikennekäyttöön ECE R149-

45

3600 lm, valokeilan pituus
436 m

Sopii kaikkiin maastoihin joka
säällä

 

UD5003LX1 Tehokas kirkkaus turvalliseen ajoon
Kirkkaat ja kestävät varusteet maaliikenteeseen

Jopa 436 metrin päähän valaiseva Ultinon Drive 5003L -LED-valopalkki

noudattaa ECE-säännön R149-45 vaatimuksia, ja se on hyväksytty

tieliikennekäyttöön. Kirkkaat valot varmistavat turvallisuuden ja ovat lujatekoisia,

korroosiovapaita sekä veden- ja iskunkestäviä.

Tehokkaan kirkkauden tuomaa turvallisuutta

Erinomainen näkyvyys kirkkaalla, kauas ulottuvalla valokeilalla

Kestävät laitteet haastaviin oloihin

Tukeva yksiosainen runko kestää ankariakin ympäristöolosuhteita

IP69K-vedenpitävyys tiivistää elementit

Korroosion kestävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt lisävalot

Tehokkaat tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valopalkit
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Kohokohdat Tekniset tiedot
Täysi näkyvyys 436 metriä

Philipsin Ultinon Drive 5003L:n valokeila

valaisee tien 436 metrin päähän.*

Tehokkaiden 3600 lumenin 200 W:n LED-

valojen ja ECE-R149-45 -standardin suuren

valovoiman ansiosta se tarjoaa hyvän

näkyvyyden nopeaan reagointiin. Yhdistetty

kohdevalo ja valonheitin loistaa sekä kauas

että laajalle ja auttaa sinua näkemään myös

tienvarren vaaratekijät. Yhtenäinen valokeila

ja viileä 6500 kelvinin värilämpötila pitävät

sinut keskittyneenä rasittamatta silmiäsi.

Tukeva yksiosainen runko

Philipsin Ultinon Drive 5000L -sarjan

tuotteet ovat yksiosaisia, jotta ne kestävät

kovimmatkin olosuhteet. Tämä mahdollistaa

erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen

suuren valotehon koko matkan ajan. IK07-

luokituksen ansiosta ne ovat iskunkestäviä ja

toimivat virheettömästi niin tiellä kuin

maastossa. Niiden särkymätön

polykarbonaattilinssi kestää kaikki iskut ilman

vaurioita tai naarmuja, ja kätevä DT-liitin

takaa täydellisen liitännän. Pitkäkestoisten ja

laadukkaiden materiaalien ansiosta nautit

apuvaloista pitkään.

Vedenpitävyys takaa kestävät polttimot

Älykäs ruuviton muotoilu takaa, että Ultinon

Drive 5000L -sarjan tuotteet kestävät märkiä

olosuhteita. IP68- ja IP69K-luokituksen

ansiosta ne toimivat sääoloista riippumatta,

minne tahansa tie viekin. Ne kestävät

erinomaisesti mitä tahansa painepesuria,

jolla peset auton.

Korroosion kestävät kiinnikkeet

Kiinnikkeet on valmistettu korroosion

kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Ne

kestävät lunta, jäätä ja jopa suolaa.

Kestävistä ja korkealaatuisista materiaaleista

valmistetut lisävalot toimivat vuosia

luotettavasti.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt valot

Philipsin Ultinon Drive 5000L -sarja täyttää

ECE-R149-standardit ja on hyväksytty

tieliikennekäyttöön. Philipsin LED-valopalkit

on testattu EMC R10 -standardin mukaisesti,

mikä lisää turvallisuutta ja varmistaa

yhteensopivuuden ajoneuvon

sähköjärjestelmien kanssa.

Sähkötiedot

Jännite: 9–30 volttia (DC)

Tuotteen kuvaus

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP68 & IP69K

ECE R10

ECE-sääntö 149

ECE-viitenumero: 45

Materiaali: Alumiini, painevalettu

Tekniikka: LED

LED-polttimoiden määrä: 40x 5 W

Käyttölämpötila: –40–80 °C

Jäähdytyselementti: 13-osainen (1,5 mm)

Asennuskulma: 360°

Naarmuuntumaton linssi

Iskunkestävä

Korroosion kestävät kiinnikkeet: Kyllä,

sisältyy

Yksiosainen runko

Maastoajoon soveltuva teho: ei

Virtapistokkeen tyyppi: Liitin, 0,5 m:n kaapeli

Valikoima: Ultinon Drive 5000

Leveys: 20 tuumaa

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 6 500 K K

Valokeilan pituus 3 luksi/m: 252

Valokeilan pituus 1 luksi/m: 436

Valonsäteen leveys 3 luksi/m: 64

Valonsäteen leveys 1 luksi/m: 90

Tehollinen valovirta (lm): 3 600

Teoreettinen valovirta (lm): 19040

Pakatun tuotteen tiedot

Mitat (P) (mm): 593

Mitat (L) (mm): 49,3

Mitat (K) (mm): 84,2

Pakkauksen mitat (P) (mm): 610

Pakkauksen mitat (L) (mm): 90

Pakkauksen mitat (K) (mm): 105

Tuotteen nettopaino (g): 1620

Pakkauksen kokonaispaino (g): 1637

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

4

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: UD5003LX1

GOC: 01488794

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014887

EAN3: 8719018014894

* Valokeilan pituus mitattuna 1 luksilla.
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