
ECE certifikace (ECE R23) 45° úhel světelného kuželu Až 36 m dlouhý světelný
kužel

on-road & off-road

Není nutná žádná registrace v
dokumentech vozidla

Široký kužel světla Vidět a být viděn s OSRAM - Všestranné a flexibilní
použití- Na silnici i v terénu, v

práci a ve volném čase

Technický list výrobku

Reversing VX120S-WD  
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OSRAM LEDriving driving a working lights přináší světlo do
života
Viditelnost i na temných venkovských silnicích, lesních cestách
v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout pomocí OSRAM
LEDriving Reversing VX120S-WD couvacích světel. Se svými
13 vysoce výkonnými LED diodami má LED zpětné couvací
světlo dosah až 36 metrů a nabízí tak řidiči působivou
viditelnost na silnici i v terénu. I při slabém osvětlení a
snížené viditelnosti díky vnějším vlivům prostředí může
OSRAM LEDriving Reversing VX120S-WD zpětné světlo s až
6000 K poskytnout podmínky podobné dennímu světlu.
Světelný tok až 1100 lumenů poskytuje vynikající svítivost s
nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla.
To má za následek lepší výhled pro vás a lepší viditelnost
vašeho vozidla ostatními účastníky silničního provozu, a tím i
zvýšení bezpečnosti na silnici a v terénu. Ať už na silnici nebo
v terénu - OSRAM LEDriving Reversing VX120S-WD couvací
světlo zaujme svým  výkonem a dlouhou životností.
Univerzálně použitelný, vzdoruje mnoha vlivům prostředí a
díky vysoce kvalitním materiálům, jako je termoplastické
pouzdro a stabilní polykarbonátová čočka, je obzvláště lehké a
zároveň robustní a odolné. LEDdriving VX120S-WD zpětné
světlo bylo testováno a ověřeno s třídou ochrany IP69K v naší
laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN pro extrémní
vnější vlivy na vodu, prach, nárazy, teplo, chlad a trvalé
vibrace. Integrovaný systém chlazení reguluje teplotu led
zpětného světla a může tak zabránit přehřátí a poškození.
Ochrana proti polaritě vylučuje nesprávnou polaritu
napájecího napětí a může tak zabránit možnému poškození
automatickým vypnutím LED diod. Terénní OSRAM LEDriving
ReversingVX120S-WD couvací světlo je účinným doplňkem
vašeho vozidla. Pro tato LED zpětná světla s certifikací ECE
není nutná žádná registrace ani zápis do dokladů vozidla. LED
zpětné světlo může být přidáno osobním automobilům,
nákladním automobilům, zemědělským strojům, zemědělským
strojům, užitkovým vozidlům, stavebním vozidlům, obytným
přívěsům, terénním vozidlům a čtyřkolkám2)OSRAM LEDriving
Reversing VX120S-WD světla jsou všestranná a flexibilní při
používání.
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Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku LEDDL109-WD

Aplikace (specifikace kategorie a produktu) Additional reversing light

Parametry

Jmenovité napětí 12/24 V

Jmenovitý výkon 15,00 W

Testovací napětí 13,2 V

Fotometrické údaje

Světelný tok 1100 lm

Teplota chromatičnosti 2700 K

Rozměry & váha

Váha výrobku 400,00 g

Délka 0,0 mm

Životnost

Životnost Tc 5000 h

Guarantee 5 years

Technický list výrobku

__

Technický list výrobku | Reversing VX120S-WD listopadu 9, 2020, 10:57:03
© 2020, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena. Strana 3 z 5



Další údaje o produktu

Luminous intensity distribution

Konektor pro lampu DT Connector

Vlastnosti

Technologie LED

Certifikáty & standardy

Standardy ECE R10, R23

Povolení – schválení E9 approval

Druh ochrany IP69K

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku LEDDL109-WD

Logistická data

Zkratka produktu 851220009000

Logistické údaje

Kód výrobku Popis výrobku Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem Hrubá hmotnost
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4062172105736 Reversing VX120S-
WD  

Folding carton box
1

132 mm x 72 mm x
152 mm

1.44 dm³ 447.00 g

4062172105743 Reversing VX120S-
WD  

Shipping carton box
8

305 mm x 280 mm x
175 mm

14.95 dm³ 4400.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor

User instruction
LEDriving

Video
Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)

360 Degree Image
OSRAM LEDriving Reversing VX120S-WD

Právní rady
2) Platí speciální montážní předpisy

1) Přesné podmínky na adrese: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-12418739/4024010/LEDriving.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-12418739/4024010/LEDriving.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-12418739/4024010/LEDriving.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QavEOw2jVfs&feature=
https://www.youtube.com/watch?v=QavEOw2jVfs&feature=
https://www.youtube.com/watch?v=QavEOw2jVfs&feature=
https://sketchfab.com/models/5e35b8f497074e149405d4013483ef96/embed?ui_controls=0&amp;ui_infos=0
https://sketchfab.com/models/5e35b8f497074e149405d4013483ef96/embed?ui_controls=0&amp;ui_infos=0
https://sketchfab.com/models/5e35b8f497074e149405d4013483ef96/embed?ui_controls=0&amp;ui_infos=0

