Produkt datablad

LEDriving PREMIUM SL (T4W)
Ideell utskiftning for alle lastebiler

__

Stort utvalg av forskjellige lysfarger
Tilgjengelig i Varmt Hvitt og Kaldt Hvitt
for en rekke tilpasningsalternativer

Utmerket lysstyrke
Perfekt LED-lys takket være moderne
diffusormateriale

Passer til T4W pærer
Med enkel “Plug & play”- oppgradering
til LED

Egnet LED-utskiftning for T4W
LEDriving PREMIUM T4W ettermonteringslamper gir perfekt
lysfordeling takket være moderne diffusormateriale. For ulike
tilpasningsmuligheter er lampene tilgjengelige i to forskjellige
lysfarger: 4000 og 6000 Kelvin. LEDriving PREMIUM lamper
sikrer opptil 80 % mindre energiforbruk (sammenlignet med
standardlamper) og er enkle å installere. OSRAM tilbyr 5 års
garanti for dette produktet. Disse produktene har ikke ECEgodkjenning. Dette betyr at de ikke kan brukes på offentlig vei.
Bruk på offentlig vei fører til kansellering av kjøretøyets
driftstillatelse og tap av forsikringsdekning. Disse produktene
er ikke tillatt for salg i en rekke land. Ta kontakt med din
lokale forhandler for informasjon om tilgjengeligheten i ditt
land.
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Produkt datablad
Teknisk data

Produktinformasjon
Ordrereferanse

3924

Produkttype (terreng vs. vei)

Off-road ≙ T4W

Bruk (kategori- og produktspesifikk)

Hovedsakelig til blinklys / varsellys / innvendig
belysning

Elektriske data
Power input

1.09 W

Nominell spenning

24,0 V

Nominell effekt

0,87 W

Power input tolerance

±25 %

Testspenning

13,5 V

Fotometriske data
Fargetemperatur

4000 K

Lysstrøm

75 lm

Luminous flux tolerance

±20 %

Lysfarge LED

Varmhvit

__

Mål og vekt

Lengde

26,8 mm

Diameter

9 mm

Produktvekt

2,70 g

Levetid
Lifespan B3

2500 h

Lifespan Tc

5000 h
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Guarantee

6 years

Ytterligere produktdata
Sokkel (standard betegnelse)

BA9s

Egenskaper
Teknologi

LED

Sertifikater og standarder
ECG kategori

Landsspesifikke kategoriseringer
Ordrereferanse

3924

Logistikk data

__

Product kode

Produkt beskrivelse

4008321875723

LEDriving PREMIUM
SL ≙ T4W

4008321875730

LEDriving PREMIUM
SL ≙ T4W

Forpaknings enhet
(stk/enhet)

NO: VS
10

Dimensjoner (lengde
x bredde x høyde)

Volum

Brutto vekt

135 mm x 95 mm x
13 mm

0.17 dm³

17.82 g

71 mm x 104 mm x
146 mm

1.08 dm³

122.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Last ned data
Fil
Brochures
Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
Brochures
618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)

Juridisk rådgivning
These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application.
Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage.
Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your
country.
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Referanser / Lenker
Garantibetingelser er tilgjengelige på www.osram.com/am-guarantee
System hjelp
For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.
Ansvarsfraskrivelse
Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

__
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