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Nr katalogowy: patrz opis

 
Opis:

Parametry techniczne:
 

 
Napięcie zasilania: instalacja samochodowa 12 i 24 V

 
Pobór mocy: ok. 15W

 
Zalecane zabezpieczenie: bezpiecznik 5A

 
Częstotliwość błysku: 2-4 Hz

 
Zakres temperatur pracy: -30℃ - +50℃

 
Źródło światła:  16 x 3W  LED + dedykowana optyka

 
Wysokość lampy 57 mm, średnica 148 mm

 
Klosz poliwęglan w kolorze żółtym

 
Synchronizacja błysku: tak

 
Montaż dachowy na króciec metryczny (index 04.751) lub magnetyczny (index 04.761)

 
Zgodność z regulaminami EKG ONZ: R65 i R10

 
 
Cechy szczególne:  Unikalny,  opracowany przez firmę PW  GAMET  system  synchronizacji wzajemnej  lamp 
MULTI - MASTER TM,  w którym każda  lampa  jest synchronizowana oraz jest  źródłem synchronizacji

 
Ilość programów świecenia: 5 (m.in.: błysk, dwubłysk, trójbłysk)

 
Interfejs: 3 przewodowy (Synchro IN/OUT, Bat+, Bat-)

Oznaczenie przewodów i sposób podłączenia lampy:

BRĄZOWY - “+”  instalacji samochodowej (zalecany bezpiecznik 5A)
 

BIAŁY - “-”  instalacji samochodu
 

ZIELONY - linia SYNC oraz wybór programu świecenia
 

 

Karty gwarancyjne i instrucje montażu tego produku w pełnej wersji są do pobrania w dziale SERWIS.
 

 
Dostępne są wersje:

 
 
- żółty klosz żółte światło montaż 1-punkt (index 04.751)

 
- żółty klosz żółte światło na magnes (index 04.761)

 
- czerwony klosz czerwone światło montaż 1-punkt (index 04.801),

 
- czerwony klosz czerwone światło na magnes (index 04.811),

 
- niebieski klosz niebieskie światło 1-punkt (index 04.851),

 
- niebieski klosz niebieskie światło na magnes (index 04.861),

 
a także wersje z kloszem bezbarwnym

 
- bezbarwny klosz żółte światło montaż 1-punkt (index 04.771)

 
- bezbarwny klosz żółte światło na magnes (index 04.781)

 
- bezbarwny klosz czerwone światło montaż 1-punkt (index 04.821),

 
- bezbarwny klosz czerwone światło na magnes (index 04.831),

 
- bezbarwny klosz niebieskie światło 1-punkt (index 04.871),

 
- bezbarwny klosz niebieskie światło na magnes (index 04.881).
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W sprawie możliwości wykonania inych zestawów prosimy o kontakt z Działem Technicznym PW GAMET lub za
pomocą poniższego formularza.

 
 
Dostępny: Tak

 
 
Rozmiar: Wys 57, śred 148 mm

 
 
Nr katalogowy: patrz opis

 

Zapytaj o ten produkt

Zamów ten produkt
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