Světelná rampa SR-5 LED s držáky pro majáky
Světelná rampa je signalizační zařízení pro vozidla údržby, sypače,
zametače, značkovače, policejní a hasičské vozy. Světelná rampa je
doplněna o držáky, na které je možné připevnit majáky s třemi šrouby pro
zvýšení výstražného účinku.
5 LED světel ø200mm ČSN EN 12352 L8H
elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci a
obsahuje ochranu proti přepólování
dále elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím, ochrana
spočívá ve vypnutí světelných symbolů v závislosti na stupni vybití
akumulátoru
dálkové ovládání s kabelem 10m pro ovládání a optickou kontrolu
režimů
všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na
dálkovém ovládání
napájecí kabel 10m k montáži na vozidlo
světelnou rampu lze pomocí třmenů připevnit na profil max. 40x30mm
základní šířka rampy 1476mm, další možné šířky 1620, 1870, a
2120mm

obsahuje dva držáky pro připevnění majáků se třemi šrouby
majáky jsou zapínané samostatně vypínačem s kontrolkou
majáky nejsou součástí dodávky, ale vhodné majáky jsou v tabulce
příslušenství

světelná rampa obsahuje 6 režimů
Režim 1. Světlo běží vlevo
Režim 2. Světlo běží vpravo
Režim
Režim
Režim
Režim

3.
4.
5.
6.

Blikají dvě krajní světla
Blikají sudá proti lichým světlům
Světla běží od středu ke kraji
Všechna světla blikají společně

Technické údaje spotřeb v tabulce jsou bez majáků pro režim 4. a 6., pro
režim 1. a 2. jsou spotřeby ještě o 40% nižší.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí

12/24V=

Odběr proudu 12V=

den 0,7A

Průměrná spotřeba 12V=

12,6Ah / 24 hodin

Odběr proudu 24V=

den 0,4A

Průměrná spotřeba 24V=

7,1Ah / 24 hodin

Frekvence blikání

60/min.

Rozměry (ŠxVxD)

1476x230x160mm

Hmotnost

7,3kg

noc 0,35A

noc 0,2A

PRODUKTY
Kód produktu

Název produktu

Množství

1-160-305025

Světelná rampa SR-5 LED s držáky pro majáky

1 ks

1-150-990100

SR - Příplatek nad zákl. rozměr rampy do 250mm

1 ks

1-150-990200

SR - Příplatek nad zákl. rozměr DO do 5m

1 ks

Kód produktu

Název produktu

Množství

2-010-101020

Maják LED-CR8 - Š/L12-24/O šrouby

1 ks

2-010-101120

Maják LED-XS - Š/L12-24/O šrouby

1 ks

2-010-102020

Maják LED-PAL - Š/L12-24/O šrouby

1 ks

2-010-030000

Maják maxi - Š/H12-24/O šrouby

1 ks

3-580-10000100

Držák dálkového ovládání DO-082

1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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