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- Dodatne oblike na zahtevo / Možna so odstopanja in spremembe - - Dodatne oblike na zahtevo / Možna so odstopanja in spremembe -

barva modra
RAL5002

rdeča
RAL3024

slonokoščena
RAL1015

bela
RAL9010

antracit-siva
DB703

Šifra artikla 
230 VAC N8bL001 N8RT001 N8Eb001 N8WS001 N8GR001
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Odprtina za nasaditev na stativ 
DIN 30mm

LED reflektor

Ø 640 mm

90 mm → Ustrezno za 
težke vetrovne pogoje

Stekla iz polikarbonata - optika 
120°

Ročaj za prenos

Okvir iz nerjavecega jekla
Prašno lakiran nosilec luci - 
ohišje  iz aluminija

Vzmetni zatič za zavarovanje 
pritrditve na stativ

Odprtina za nasaditev na stativ 
DIN 30mm

Zaščitno temperaturno stikalo
Priključni konektor

Aluminijasta hladilna rebra 
in LED modul

Aluminijasti pokrov luči

Prostor za karabin

Zavirač priključnega kabla

Adapter za stativ je vstavljen med lučjo in stativom, z možnostjo nagiba za osvetlitev na vse strani.      
Nagibni element omogoča luči N8LED vrtenje v različnih pozicijah od 0° do 90°.

Perfektna osvetlitev...

Zasnovano za osvetljevanje vseh površin in konstrukcij, za zaščito in reševanje, vojsko, civilno zaščito, 
industrijo, posebne dogodke.

 ● Izjemna svetilnost, vsak LED modul se napaja iz svojega pogona 
 ● Modularna zasnova, LED moduli in pogoni se lahko zamenjujejo posamezno
 ● Maksimalna svetilnost takoj po vklopu ter po celotnem širšem območju
 ● Hitra in enostavna nastavitev glave luči
 ● Postavitev in pospravljanje brez orodja

Vzmetni zatič zagotavlja dodatno varnost pri postavitvi luči na stativ.

Priključni kabel je voden preko odprtine v katero sede zavirač, ki razbremeni 
priklopni konektor.

- dodatne barve in 42 VAC verzija na zahtevo -

Vsebina: 1 N8LED, 10 m priključni kabel z vtičem in zaviračem, 1 adapter za stativ po DIN 30mm
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ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG N8LED 828 LED - Grossflaechenbeleuchtung / 
Kegeldiagramm

Leuchte: ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG N8LED 828 LED - Grossflaechenbeleuchtung 
Lampen: 1 x LED 

E(C0) 17967.1°
E(0°) 5028

E(C0) 4567.1°
E(0°) 1257

E(C0) 2067.1°
E(0°) 559

E(C0) 1167.1°
E(0°) 314

E(C0) 767.1°
E(0°) 201

C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 134.2°)
Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]

1.0 4.73

2.0 9.47

3.0 14.20

4.0 18.94

5.0 23.67
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  razdalja [m] premer cone [m] intenziteta osvetlitve [lx]
 C0 - C180 (divergenca polovičnega vrha: 134,2°)



N8LED®

- 12 VDC in 24 VDC izvedba s konverterjem na zahtevo -

ELSPRO N8LED ZUNANJA / NOTRANJA ELSPRO N8LED KOmPAKTNO IN mObILNO

Šifra artikla

828-501

Dodatki in rezervni deli

828-502

828-300

828-400

828-600

Nosilna torba z 
nastavljivim jermenom 
za shranjevanje in 
prenos luči N8LED, 
priključnega kabla, 
dodatkov in navodil.

Priključni kabel in 
uporabniška navodila 
so shranjena v vmes-
nem prostoru torbe 
ter pritrjena z Velcro 
ježkom.
 

Pod njim je prostor za 
luč N8LED.
Pod lučjo N8LED je 
dodatni prostor za 
dodatke (adapter za 
stativ, veriga, itd...)

Aluminijasti kovček za shranje-
vanje, prenos luči N8LED,  
priključnega kabla, dodatkov in 
uporabniških navodil. Idealno za  
otežene pogoje dela.

LED modul sestavljen iz:
1 aluminijasto hrbtišče, 1 LED plošča,
1 toplotno prevodna plošča, 1 silikonska 
zatesnitev,1 polikarbonatno steklo z 120° 
optiko, 1 okvir za pritrditev, 1 material za ses-
tavitev

Adapter za stativ, z možnostjo 
nastavitve naklona in vijakom za 
pričvrstitev na vsak stativ DIN 30mm

Verižni set iz:
1x karabin 7x70 mm
6x karabini 6x60 mm
4x vijaki M8 + samo-varovalne matice
4x veriga, 50 cm

Napetost 230 VAC +/- 10% Kot sevanja 360 stopinj

ali 42 VAC +/- 10% Zaščitni razred IP 65

ali 24 VAC +/- 10% Zaščitni razred II
Frekvenca 50 Hz Foto-biološka var-

nost v skladu z 
DIN EN 62471

Prosta skupinaPoraba 400 watts
Št. LED 8 x 28 LEDs
Skupna svetilnost cca. 25,000 lumnov Temperaturno 

območje -20°C do +40°C
Dnevna barva svetl. 5,800 Kelvin
Teža 15.0 kg Dimenzije (Ø x H) 640 x 90 mm

Primer naročanja 20 2012 009 175.1 Oblika 001350060

Tehnični podatki:

Slika kaže stativ za uporabo v industriji in pri gasilskih enotah, tip IFW: šifra art.. TV7830SA,
- ostali stativi in sidrišča na zahtevo -


