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Belka / Listwa / Lampa
ostrzegawcza LED ELFIR 2LW
EP, 12/24V, DUAL COLOR
Cena

2 250,00 zł

Numer katalogowy

ELFIR_2LWEP_DUAL_COLOR

Producent

ELFIR

Bezpieczne zakupy

Opis produktu
Belka / Listwa / Lampa ostrzegawcza LED ELFIR 2LW EP, 12/24V, DUAL
COLOR.
Charakterystyka:
Lampa jest super płaska jej wysokość to zaledwie 108mm. Jest to najnowszy produkt naszej firmy.
Nowy subtelny i elegancki design idzie w parze z niezawodnością i nowymi rozwiązaniami technicznym.
Dzięki zastosowaniu aluminiowych profili znacznie zmniejszyliśmy wagę lampy. Górne aluminium jest anodowane.
Kształtki posiadają filtr UV.
Podświetlenie napisu następuje dzięki diodom LED, a nie jak w poprzednich konstrukcjach na żarówkach.
W lampie 2LW dual EP umieściliśmy dwa moduły , w których zastosowaliśmy 64 bardzo jasne diody (32 na
segment) mocy 3W. Przy napięciu 12V pobór prądu to zaledwie 4A.
DUAL COLOR: NIEBIESKI I POMARAŃCZOWY
Lampa może świecić w kolorze pomarańczowym lub niebieskim.
Przeznaczeniem lamp 2LW EP są dachy pojazdów wszelkich służb drogowych, których działalność wymaga odpowiedniego
oznakowania.
Istnieje możliwość umieszczenia na lampach dowolnego napisu.

Główne cechy:
wytrzymałość - obudowa z aluminium i poliwęglanu
biały, podświetlany panel
odporność na warunki atmosferyczne
płaska belka - jedynie 108 mm wysokości!
bardzo niski pobór prądu
homologacja
dobra widoczność w dzień i w nocy
doskonały stosunek jakości do ceny
PRODUKT POLSKI
zestaw montażowy w komplecie
2 lata gwarancji
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Wszystkie lampy ELFIR są homologowane i posiadają certyfikaty najwyższej jakości.

Zawartość zestawu:
Belka sygnalizująca
Zestaw montażowy (do wyboru)
Zestaw okablowania z włącznikiem Z1LCW
paragon lub faktura vat

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Napięcie: 12V , 24V
Mocowanie: Na stałe do dachu , BR-3 (+ 99,00 zł ), Do relingów (+ 37,00 zł ), Magnetyczne (+ 430,00 zł )
Długość: 1100mm , 1200mm (+ 60,00 zł ), 1300mm (+ 120,00 zł ), 1700mm (+ 370,00 zł ), 1500mm (+ 245,00 zł ), 1600mm
(+ 305,00 zł ), 1800mm (+ 430,00 zł )
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