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LED TAKLAMPOR
– KRAFTFULLT LJUS MED LÅNG LIVSLÄNGD

EMC APPROVED

KRAFTFULL BELYSNING 
Pommiers LED sortiment med 
mycket god färgåtergivning och 
illuminans från 24 till 94 lux täcker 
de flesta belysningsbehov - från 
enkel dokumentläsning till hante-
ring av last. Dessutom förbättrar 
de förhållandena för föraren i 
hytten genom att de ger ett ljus 
som liknar dagsljus.

LÅNG LIVSLÄNGD
Alla LED-taklampor har en anodi-
serad aluminiumbas vilket gör att 
lamporna får en smutsavvisande 
yta som blir motståndskraftig 
mot t e x korrosion och slitage. 
ljuslistens ändar är tillverkade i 
slagtålig plast.  
Med sin långa livslängd är 
LED-taklamporna den idealis-
ka produkten för högkvalitativ 
belysning.

SÄKER
Med våra LED-taklampor slipper 
du risker för störningar på grund 
av elektromagnetiska påfrestningar.

FÖR DE FLESTA MILJÖER
Taklampan drivs med 12/24 V 
och klassas som IP67-produkt 
som överensstämmer med 
bestämmelserna för transport av 
farligt gods (ADR).  
Den passar i alla miljöer och  
fungerar även i temperaturer ner 
till -40°C.

LEDlampor är för närvarande det överlägset bästa 
alternativet ur alla synpunkter. De har en väldigt lång 
livslängd och är extremt energisnåla. En LEDlampa 
innehåller inga miljöfarliga tungmetaller och är ett miljö- 
vänligt alternativ till halogen.
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Vi tilhandahåller ett brett sortiment  
av LED-taklampor från Pommier.  
De finns både som infällda spotlights 
och för utanpåliggande montering.
Taklamporna finns att tillgå i olika  
former - runda, rektangulära eller  
utformade som ljuslister med 2, 4  
eller 8 LED-lampor. Ljuslister är särskilt 
utvecklade för användning vid ”torra” 
godstransporter och kan monteras  
på fordon av lådtyp.
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MODELLER

Pommier LED-taklampor

Artikelnr.
Antal  
LED-
lampor

Typ Ljusstyrka Effekt Illuminans 
LED- 
färg

IP- 
klassning 1) Drifttemperatur Form

724052240 8 utanpåliggande
2,2A@12V 
1,1A@24V

22 W 94 lux på 2,60 m vit 67 -40°C till +80°C rund

724052230 8 infällda
2,2A@12V 
1,1A@24V

22 W 94 lux på 2,60 m vit 67 -40°C till +80°C rund

724052250 4 utanpåliggande
1,0A@12V 
0,5A@24V

12 W 64 lux på 2,10 m vit 67 -40°C till +80°C rektangulär

724052255 4 infällda
1,0A@12V 
0,5A@24V

12 W 64 lux på 2,10 m vit 67 -40°C till +80°C rund

724052260 2 utanpåliggande
0,50A@12V
0,25A@24V

6 W 32 lux på 2,10 m vit 67 -40°C till +80°C rektangulär

724052280 8 ljuslist
0,22A@12V
0,11A@24V

2,7 W 24 lux på 2,10 m vit -    0°C till +60°C ljuslist

722808384             2 utanpåliggande
0,50A@12V
0,25A@24V

6 W 22 lux på 2,10 m röd 67 -40°C till +80°C rektangulär

722808385              2 utanpåliggande
0,50A@12V
0,25A@24V

6 W 18 lux på 2,10 m blå 67 -40°C till +80°C rektangulär

1) IP klassning har både med åtkomst och miljö att göra. Första siffran 6 innebär att produkten 
är dammtät, andra siffran 7 anger att varan kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.

2 LED-lampor 
utanpåliggande, vit aluminium

4 LED-lampor 
infällda eller utanpåliggande, vit aluminium

8 LED-lampor
infällda eller utanpåliggande, vit aluminium

Köp till:

TIMER SWITCH 12/24V 
Timer switchen har en kompakt och 
modern design och kan monteras i 
alla slags industrifordon. De fungerar 
tillsammans med våra LED-lampor  
och ger på så sätt ett komplett paket 
med tidsinställbar innerbelysning.

Artikelnr. 72 4051912.R


