Karta katalogowa produktu

Lightbar SX180-SP
Większe bezpieczeństwo na drodze i poza nią z pełną mocą LED

__

Kompaktowa budowa
Kompaktowe wymiary umożliwiają
szeroką gamę zastosowań
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Oświetlenie drogi aż do 190m
Światło punktowe poprawiające
oświetlenie obszaru daleko od pojazdu

Punktowa wiązka światła
Wysoce skoncentrowana wiązka światła
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Długotrwałe i wytrzymałe oświetlenie pomocnicze LED z
homologacją
Jasne oświetlenie przednie gra bardzo ważną rolę na
nieoświetlonych ulicach i drogach niepublicznych. Pozwala
rozpoznawać przeszkody na drodze z dużym wyprzedzeniem.
Dzięki 6 mocnym diodom, oprawa LEDriving Lightbar SX180SP zapewnia kierowcom lepszą widoczność i większe
bezpieczeństwo na drodze.Oprawa LEDriving imponuje
również na krótszych dystansach. Zapewniając natężenie
oświetlenia o wartości 1 lux na dystansie 190m i kąt rozsyłu
światła 8°. To wystarczający dystans, by z wyprzedzeniem
rozpoznać przeszkody na drodze.Wysokiej klasy konstrukcja
reflektora LED zapewnia bardzo wysoką sprawność optyczną,
równomierny rozkład światła i ograniczenie olśnienia.
Ograniczenie olśnienia jest szczególnie ważne dla pojazdów
nadjeżdżających z naprzeciwka i jest jednym z aspektów
składających się na bezpieczeństwo na drodze.Poza
wyjątkowymi osiągami, lampy drogowe LEDriving podkreślają
terenowy charakter pojazdów. Dodatkowe lampy drogowe
posiadają homologację, dlatego są dopuszczone do użytku na
drogach publicznych, nie tylko dla zastosowań off-road.Wiele
możliwości montażu oraz wytrzmałośćJest rzeczą oczywistą,
że lampy pomocnicze LED muszą sporo przetrwać w ciągu
dnia. Wytrzymała soczewka z poliwęglanu pozwala sprostać
nawet najtrudniejszym wymaganiom, jednocześnie wydłużając
trwałość dodatkowego oświetlenia w
samochodach.Zintegrowany zasilacz i system zarządzania
temperaturą zapobiegają możliwym uszkodzeniom
spowodowanym przegrzaniem. Ochrona przed skokami
napięcia automatycznie przerywa obwód, gdy moc przekroczy
określone napięcie przez określony czas.Nawet największe
fluktuacje temperatur nie są problemem dla dodatkowych
lamp drogowych LEDriving Lightbar SX180-SP. Pracują w
temperaturach powietrza od -30°C do 60°C. Jest to bardzo
ważna cecha, szczególnie podczas wycieczek w terenie.Ich
kompaktowe wymiary montażowe umożliwiają instalację
lamp LED na wiele sposobów. Światła drogowe mogą być
łatwo zamontowane z przodu pojazdów 4x4 i terenowych, a
także pojazdów użytkowych i przemysłowych.

__
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Dane techniczne

Informacje o produkcie
Oznaczenie produktu

LEDDL105-SP

Zastosowanie (specyfikacja produktu)

Dodatkowe światła drogowe

Dane elektryczne
Napięcie nominalne

12/24 V

Moc znamionowa

15 W

Napięcie probiercze (pomiarowe)

13,5 V

Dane fotometryczne
Strumień świetlny

1300 lm

Temperatura barwowa

6000 K

Strumień świetlny o wartości 1 lx

190 m

Wymiary i waga

__

Masa produktu

440,00 g

Długość

182,0 mm

Szerokość

62,0 mm

Wysokość

38,0 mm

Trwałość
Trwałość Tc

5000 h

Gwarancja

5 years

Karta katalogowa produktu | Lightbar SX180-SP
OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

grudnia 4, 2022, 21:47:14
Strona 3 z 6

Karta katalogowa produktu

Dodatkowe dane produktu

Krzywa światłości

__

Wtyczka do lampy

DT Connector

Możliwości
Technologia

LED

Certyfikaty i Normy
Normy

ECE R10, R112

Znaki stacji badawczych

E4 homologacja

Typ zabezpieczenia

IP69K

Kraj - specyficzna kategoryzacja
Oznaczenie produktu

LEDDL105-SP

Dane logistyczne
Kod taryfy celnej

851220009000

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
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Date of Declaration

11-10-2022

Primary Article Identifier

4052899595415

Candidate List Substance 1

Lead

CAS No. of substance 1

7439-92-1

Safe Use Instruction

The identification of the Candidate List substance is
sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database

a1bdcbc4-aa38-44ed-b994-4a48e9654415

Product Info Graphics

__

Dane logistyczne
Kod produktu

Opis produktu

Opakowanie (liczba
produktów /
opakowanie)

Wymiary (długość x
szerokość x
wysokość)

Objętość

Waga brutto

4052899595415

Lightbar SX180-SP

Składane pudełko
1

283 mm x 137 mm x
89 mm

3.45 dm³

626.00 g

4052899595422

Lightbar SX180-SP

Karton wysylkowy
8

371 mm x 304 mm x
307 mm

34.62 dm³

5523.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może
zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub
wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik
User instruction
LEDriving
Film przdstawiajacy zastosowanie
OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
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Film przdstawiajacy zastosowanie
OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
Film przdstawiajacy zastosowanie
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
Film przdstawiajacy zastosowanie
Working and Driving Lights Amarok Winter
Film przdstawiajacy zastosowanie
LEDriving driving & working lights in application (EN)
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
LEDriving Lightbar LEDDL105-SP

Informacje prawne
W pojazdach 12V i 24V lampy pomocnicze muszą być montowane parami.
__

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje
Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu
Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.
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