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N8LED®  Duży zasięg oświetlenia

Promiennie piękna ...
 ■ Bardzo prosty i wytrzymały design, zaprojektowany specjalnie dla zastosowań mobilnych
 ■ Wysoka dostępność dzięki możliwości zasilania modułu LED przez sterowniki
 ■ Konstrukcja modułowa, moduły LED i sterowniki wymienne indywidualnie
 ■ Pełna wydajność natychmiast po włączeniu i równomierne oświetlenie na dużej powierzchni
 ■ Szybka i łatwa konfi guracja urządzenia oświetleniowego
 ■ Beznarzędziowy montaż i demontaż dzięki zawleczce bezpieczenstwa i pierścieniom demontażowym 

N8LED® (= NachtLED) jest mobilną, energooszczędną lampą LED o dużym zasięgu iluminacji, specjalnie zaprojektowaną do oświetlania 
całego placu budowlano-montażowego w przemyśle i handlu oraz do stosowania przez służby ratunkowe, wojsko i obsługę eventów.

 ■ Lampa może być mocowana na dwa sposoby tak by kierować  
 strumieniem światła w górę lub w dół, dodatkowo istnieje   
 możliwość ułożenia lampy pod kątem od 0˚ do 90˚

Informacje techniczne:

Napięcie:   230V~ (+/- 10%)

    Opcjonalnie: 42V~ lub 24V~ (+/- 10%)

Częstotliwość:  50Hz

Pobór mocy:  400W

Ilość diod LED:  8x28 LED(ów)

Całkowity strumień świetlny: ok. 25 000 Lumen

Barwa światła:  5.800 Kelvin (światło dzienne)

Waga:   14,0 kg (bez statywu)

Kąt rozsyłu światła:  360° stopni

Stopień szczelności:  IP65

Klasa ochronności:  II

Zakres temperatur:  -20°C do +40°C

Wymiary:   Ø 640 x 90 mm

Grupy ryzyka wg EN 62471: spoza ryzyka

 ■ Torba z regulowanym paskiem do przechowywania i transportu  
 lampy N8LED® wraz z  przewodem zasilającym, akcesoriami   
 oraz instrukcją obsługi.



3

Ø 640 mm

90 mm

N
agroda Red Dot jest jedną z najbardziej presti żow

ych m
iędzynarodow

ych nagród w
 kategorii design.

Przyznaw
ana jest corocznie przez Design Zentrum

 N
ordhein W

estf alen w
 Essen, w

 N
iem

czech. 
O

d 1995 roku experci oceniają czy produkty w
 kategorii design ustanaw

iają now
e standardy 

w
 odpow

iednich kategoriach. 

Projekt 1 
16.08.2013

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG 

Kleinhülsen 47 
40721 Hilden

Bearbeiter(in) Thomas Cramer
Telefon 02103-971010

Fax
e-Mail info@elspro.de

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 (half-peak divergence: 134.2°)
distance [m]

37.40.1

74.90.2

02.410.3

49.810.4

76.320.5
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cone diameter [m] luminance intensity [lx]

Opis:

Gniazdo statywu

Panel LED

→ Niewielki napór wiatru

Poliwęglanowy moduł LED 120 °

Uchwyty na palce

Rama ze stali nierdzewnej

Obudowa lampy z aluminium 
(malowane proszkowo)

Pierścień ułatwiający demontaż
oraz zawleczka bezpieczeństwa 

Gniazdo do montażu statywu

 Wtyczka 
 + zabezpieczenie termiczne

Radiator

 Pokrywa aluminiowa

Gniazdo do powieszenia na hak

 Blokada kabla

odległość [m] natężenie luminancji [lx]średnica [m]
C0 - C180 (rozbieżność: 134,2°)
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N8LED®  Duży zasięg oświetlenia

 ■ N8LED® Duży zasięg oświetlenia

10m przewodu zasilającego z wtyczką 230V, 
uniwersalny uchwyt do statywu (DIN14640) 

kolor: szary (DB703)

Nr kat.: 80828

Opcjonalnie: Kolor czerwony (RAL3024)

 ■ Przemysłowy statyw teleskopowy 4,8m
stabilny statyw teleskopowy ze stali nierdzewnej do zastosowań w przemyśle 
i służbach ratowniczych

kolumna centralna wykonana ze stali nierdzewnej (aisi 304), Ø 50-45-40-35mm, o grubości 1,5mm
3 zaciski blokujące sekcje, kolor: czerwony
amortyzacja pnaumatyczna- obniżanie lampy zamocowanej na statywie odbywa się płynnie i powoli
nóżki stojaka zakończone stopką Ø 80mm z możliwością zakotwiczenia
DIN - badania wykonane wg normy DIN 14640
wysokość max. do 4,80m
długość po złożeniu =  1,45m
waga statywu 17,9 kg, max. obciążenie 20 kg
maksymalny rozstaw nóg 1,60 m

Nr kat.: 8082802

 ■ Torba/Pokrowiec
solidna torba na N8LED®, uchyt do statywu, przewód zasilający oraz instrukcję obsługi

średnica 650mm, wysokość 150mm, kolor: czarny, materiał: na zewnętrz nylon, wnętrze pokrowca 
wyłożone jest miękką pianką, która zapewnia ochronę lampy przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i wstrząsami, zamykany na zamek błyskawiczny 

Nr kat.: 8082801

 ■ Linki mocujące (3 szt.)
dla przemysłowego statywu teleskopowego (dla lokalnych regulacji dot. bezpieczeństwa)
3 x linka mocująca: 7,5m poliamid - Ø 4mm, kolor: biały, zgodne z  DIN EN ISO 1140,
1 karabińczyk zgodnie z DIN 5299-C80, 1 ocynkowany pierścień 40x5 zgodnie z DIN52961, linka zgodnie 
z DIN68992, elemnety do regulacji długości linki

Nr kat.: 8082803

 ■ Kotwa 400mm (3 szt.) 
do montowania linek mocujących
materiał: stal, ocynkowana ogniowo

Nr kat.: 8082804

Numer katalogowy / Akcesoria:
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Nowa lampa PCE Mini LED łączy w sobie wiele zalet. Bardzo wydajne diody SMD LED emitują naturalną barwę światła o wartości 4 000K 
przy 120° kącie rozsyłu. Jednocześnie dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii refl ektor zawdzięcza swoją wysoką jakość wykonania, 
niezawodność oraz trwałość. 

Informacje techniczne:

Napięcie:    220-240V~

Częstotliwość:   50-60 Hz

Pobór mocy:   32 W

Pobór mocy moduł LED:  30 W

Całkowity strumień świetlny:   3360 Lumen

Barwa światła:   4000 Kelvin

Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) / waga: 213 x 410 x 145mm / 2,48kg

Przewód:    5m H07RN-F 3x1,5 z wtyczką jednofazową

Obudowa / kolor:   tworzywo/guma, czerwony-czarny

Stopień szczelności:   IP54

Zawiera: wyłącznik 0-1 oraz gniazdo jednofazowe z bolcem z boku obudowy

Nr kat.: 4303024

 ■ Szybkie mocowanie KLICK-FIX:

• wytrzymałe, szybkie mocowanie (obrotowe)

• łatwy, szybki montaż

Nr kat.: 43030201

 ■ Statyw trójnożny:

• wytrzymały, łatwy w obsłudze (3-częściowy)

• ocynkowany metal z uchwytami z tworzywa

• regulowana wysokość do 2,75m

Nr kat.: 70015

PCE Mini LED

Akcesoria (opcjonalne)



PCE Polska
Zielona 12

58-200 Dzierzoniów

POLSKA

TEL +48 74 831 76 00

FAX +48 74 831 17 00

pce@pce.pl
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