Ficha técnica da família de produto

Lightbar MX140-WD
Potente luz LED de trabalho para puro prazer em off-road

__

2 funções de luz LED
Trabalhando iluminação de sotaque leve
e elegante

Distância de iluminação de até 60
metros
Iluminação de campo próximo
melhorada
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Feixe de luz de 45 °
Ângulo de feixe excepcionalmente largo
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Combinação de durabilidade com saída de luz atraente
Off-road é divertido. Mas o que torna a condução off-road
ainda mais divertida é ter um farol alto de LED para iluminar o
caminho na escuridão. A LEDriving Lightbar MX140-WD é uma
poderosa barra de LED para carros com 2.000 lúmenes,
permitida apenas para uso off-road.A iluminação confiável do
terreno é particularmente importante em distâncias mais
curtas. O feixe de luz da luz de trabalho LED atinge 60 metros
com um ângulo de feixe de 45 graus para iluminação de
campo próximo. Equipado com três LEDs de alto desempenho,
o farol alto LED não apenas fornece luz suficiente no escuro,
mas também oferece duas funções de luz LED. Pode ser usada
como uma luz de trabalho confiável e até mesmo como uma
luz de destaque elegante.O design do refletor inteligente da
luz de trabalho LED fornece uma eficiência óptica muito alta
com distribuição de luz uniforme e brilho reduzido.Robustez e
durabilidade A diversão off-road exige um pouco do material
usado. A fim de suportar até mesmo as condições off-road
mais adversas, a LEDriving Lightbar MX140-WD possui uma
lente de policarbonato resistente.O driver integrado da luz e o
sistema de gerenciamento térmico garantem uma vida útil
mais longa, simplificando a inicialização e protegendo os LEDs
de superaquecimento. A proteção contra sobretensão e
subtensão interrompe automaticamente o circuito quando a
energia excede a corrente predeterminada por um
determinado período de tempo.Sua robustez e durabilidade
não são os únicos recursos que dão à luz de trabalho seu
apelo: a poderosa luz de busca também aprimora o estilo offroad do veículo. Vasta gama de aplicaçõesA luz de trabalho
LED é compatível com muitos veículos de 12 e 24 V, o que
oferece uma ampla gama de aplicações. O LEDriving Lightbar
MX140-WD pode ser montado em veículos 4x4 e off-road,
bem como veículos utilitários, agrícolas e de construção.
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Dados técnicos

Informação de Produto

Dados Elétricos

Dados
fotométri
cos

Espectat
iva de
Vida

Descrição do produto

Aplicação (específico
por cat. e prod.)

Referência
do pedido

Tensão
nominal

Potência
nominal

Fluxo
luminoso

Vida
estimad
a Tc

Lightbar MX140-WD

Working light
application

LEDDL102WD

12/24 V

30 W

2000 lm

5000 h

Atributos

Normas e Certificações

Descrição do produto

Tecnologia

Normas

Selo de aprovação

Tipo de
protecção

Lightbar MX140-WD

LED

ECE R10

Aprovação E4

IP67

Dados logísticos

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

Descrição do produto

Código do material

Date of Declaration

Primary Article
Identifier

Candidate List
Substance 1

Lightbar MX140-WD

851220009000

08-06-2022

4052899595316

Lead

Descrição do produto

CAS No. of substance
1

Safe Use Instruction

Declaration No. in
SCIP database

Lightbar MX140-WD

7439-92-1

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

ed653972-054f-47f899db-498176f1a257
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Download Data

Arquivo
User instruction
LEDriving
Brochuras
LEDriving driving and working lights brochure (EN)
Filme de aplicação
OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
Filme de aplicação
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
Filme de aplicação
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
Filme de aplicação
Working and Driving Lights Amarok Winter
Filme de aplicação
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)
360 Degree Image
LEDriving LIGHTBAR MX140-WD

Informação de legislação
Permitido apenas para uso off-road e inadequado para uso em vias públicas
Termos e condições precisas em: www.osram.com/guarantee
Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.
Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
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