
Extra:

∙Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken

aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

∙Onze Algemene Verkoopswaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.

∙Batterijprestaties zijn afhankelijk van externe factoren zoals temperatuur, ouderdom van de batterij, etc.. Dit heeft ook invloied op de opgegeven autonomie van de lampen.

Technische Fiche

SIGNALISATIELAMP
- STARFLASH 2000

KENMERKEN

* Hoogwaardige flitslamp met laag verbruik
* Zeer hoge lichtsterkte door gebruik van 26 HI LED's
* Duurzame behuizing: lens van 200 mm in polycarbonaat, batterijdoos in PeHD
* Lange autonomie dankzij het gebruik van LED technologie
* Voorzien van stevige anti-diefstal beugel (Ø 6 mm) voor montage op
werfbakens, hekken, etc.
* Uitvoering met enkelzijde lens (25 LED's) of dubbelzijdige lens (26 LED's)
* Interne of externe schakelaar met 3 standen: dag/nacht, stop en nacht
* Uitvoering in geel, rood of blauw
* Beschikbaar in verlopende versie, synchroniserend via RF

SPECIFICATIES

Samenstelling: Lens - PC
Batterijdoos - PeHD
Beugel - elektrolytisch verzinkt staal

Lenskleur: Geel/ rood/ blauw

Frequentie: +/- 60 knipperingen per minuut

Lichtintensiteit: Enkele lens: +/- 300 cd
Dubbele lens: +/- 160 cd

Autonomie: Continu gebruik: +/- 7 dagen
Nachtgebruik: +/- 14 dagen

Afmetingen: 38 cm (h) x 20 cm (b) x 9 cm (d)

Gewicht: 960 gr/stuk - 12,8 kg/doos - 255 kg/palet

Verpakking: 12 stuks/doos - 240 stuks/palet
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