Uusi Thorsman LED-valikoima

Thorsman LED, uusi LED-työvalaisimien
sukupolvi, tuo valoa rakennustyömaalle
Uusi Thorsman LED-työvalaisinvalikoima
on suunniteltu tarjoamaan enemmän
ominaisuuksia, ja kattamaan useimmat
tarpeet.
Työpaikoilla on käytetty Goliath-työvalaisimia jo useiden vuosien ajan,
ja ne ovat yhä suosittuja laatunsa ja joustavuutensa vuoksi. Nyt on
tullut aika kehittää tuotteita eteenpäin parantamalla valaisimia ja
luomalla uusi lupaava työvalaisimien aikakausi. Uusi Thorsman
LED-työvalaisinvalikoima on suunniteltu ja luotu tarjoamaan
enemmän ominaisuuksia ja kattamaan useimmat tarpeet.
Uuden LED-teknologiamme ansiosta valaisimien energiatehokkuus on
parantunut, ne tuottavat laadukkaampaa valoa ja niiden käyttöikä on
pidentynyt. Työvalaisinta voidaan käyttää missä tahansa säässä,
sisätiloissa tai ulkona, pystyssä tai ylösalaisin, pysty- tai vaakaasennossa, lähellä tai välimatkan päässä, maalla tai merellä.
Thorsman LED-työvalaisin on täydellinen joka tilanteeseen
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Uusi Thorsman LED-valikoima

Täyttä päivänvaloa pienessä koossa
Thorsman 18 LED on suunniteltu käytettäväksi huoltoja tarkastustöissä pienissä tiloissa, joissa tarvitaan
keskitettyä valoa.

Pieni, kätevä ja kevyt Thorsman 18 LEDtyövalaisin on joustava ja helppo kuljettaa,
kantaa ja sijoittaa antamaan tehokasta valoa
työskentelyalueelle silloinkin, kun tila on
rajoitettu.
Uusin LED-teknologia tuo työtilaan kirkasta,
luonnollista valoa alhaisella virrankulutuksella,
mikä vähentää palovaaraa, koska valaisin ei
kuumene.
LED on järjestetty matriisin muotoon ja
yhdessä himmeän linssin kanssa se antaa
tasaista valaistusta ja rajoittaa häikäisyvaaraa.

Pieni, kevyt ja joustava
> Helppo kuljettaa ja kantaa
> Säädettävä kiinnike eri asentoja varten
> Jalkatuki

Vankka ja kestävä
> Kumipinnoitettu iskunvaimentava kehys
> Sisä- ja ulkokäyttöön

Tehokas LED-teknologia
>
>
>
>

Tehokas valo
Ei häikäisyvaaraa
Tasainen valaistus
Erittäin pitkä käyttöi

kä

Thorsman 18 LED

Kuvaus
Nettopaino
Watti
LED-tyyppi
Lumeeni

Thorsman 18 LED
0.96 kg
18 W
SMD 5630 (42x)
1500 lm

Pistorasiat
Virta
Värilämpötila
CRI
Koko

IP

IP54

Käyttölämpötila

IK

IK07

EU-mallisuoja

Käyttöikä
Energialuokka
Suunnittelu
Virtajohto

GOLIATH

50’000 tuntia
A+
Suunniteltu Tanskassa
2 m 2 x 1.0 mm H05RNF

230-240 V ~ 50 Hz
4500 K
Ra>80
200 x 200 x 80 mm
-25°... +40° C
CDR 002704684-0006

Uusi Thorsman LED-valikoima

LED ja muotoilu yhdessä monenlaisiin
valaistustarpeisiin
Thorsman 30 LED on suunniteltu valaisemaan
keskikokoisista pinnoista kokonaisiin huoneisiin asti.

Kätevä ja joustava Thorsman 30 LEDtyövalaisin
tarjoaa
useita
älykkäitä
ratkaisuja,
jotka
tukevat
hankkeitasi.
Patentoitu
hihna
tarjoaa
useita
kiinnitysmahdollisuuksia, säädettävä kiinnike,
yksi
pistorasia
takana
ylimääräistä
sähkökytkentää varten ja valaistu kytkin, jonka
avulla valaisin löytyy pimeässäkin.
Alhaisen virrankulutuksen takaava uusin
LED-teknologia vähentää palovaaraa, koska
LED ei kuumene.
LED on järjestetty matriisin muotoon ja
yhdessä himmeän linssin kanssa se antaa
tasaista valaistusta ja rajoittaa häikäisyvaaraa.

Joustava ja ergonominen
> Patentoitu kuminen ripustushihna voidaan
asettaa paikoilleen, kiinnittää tai ripustaa
> Helppo kuljettaa ja kantaa
> Säädettävä kiinnike eri asentoja varten
> Jalkatuki
> 1 pistorasia takana

Vankka ja kestävä
> Kumipinnoitettu iskunvaimentava kehys
> Sisä- ja ulkokäyttöön

Tehokas LED-teknologia
>
>
>
>

Tehokas valo 100 lum/W
Ei häikäisyvaaraa
Tasainen valaistus
Erittäin pitkä käyttöikä

Thorsman 30 LED

Kuvaus
Nettopaino
Watti
LED-tyyppi
Lumeeni

Thorsman 30 LED
1.7 kg
30 W
SMD 5630 (80x)
2850 lm

Pistorasiat
Virta
Värilämpötila

4500 K

CRI

Ra>80

Koko

IP

IP54

Käyttölämpötila

IK

IK07

EU-mallisuoja

Käyttöikä
Energialuokka

1
230-240 V~ 50 Hz

250 x 256 x 109 mm
-25°... +40° C
CDR 002704684-0005

50’000 tuntia
A+

Suunnittelu

Suunniteltu Tanskassa

Virtajohto

2 m 3 x1.5 mm H07RNF
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Thorsman 50 LED

Parhaat ominaisuudet yhdessä
työvalaisimessa
Thorsman 50 LED on suunniteltu valaisemaan suurista
pinnoista kokonaisiin huoneisiin asti.

Kätevä ja joustava Thorsman 50 LEDtyövalaisin tarjoaa useita älykkäitä ratkaisuja,
jotka tukevat hankkeitasi. Patentoitu hihna
tarjoaa
useita
kiinnitysmahdollisuuksia,
säädettävä kiinnike, kaksi pistorasiaa takana
ylimääräistä sähkökytkentää varten ja valaistu
kytkin,
jonka
avulla
valaisin
löytyy
pimeässäkin.
Alhaisen virrankulutuksen takaava uusin
LED-teknologia vähentää palovaaraa, koska
LED ei kuumene.
LED on järjestetty matriisin muotoon ja
yhdessä himmeän linssin kanssa se antaa
tasaista valaistusta ja rajoittaa häikäisyvaaraa.

Joustava ja ergonominen
> Patentoitu kuminen ripustushihna voidaan
asettaa paikoilleen, kiinnittää tai ripustaa
> Helppo kuljettaa ja kantaa
> Säädettävä kiinnike eri asentoja varten
> Jalkatuki
> 2 pistorasiaa takana

Vankka ja kestävä
> Kumipinnoitettu iskunvaimentava kehys
> Sisä- ja ulkokäyttöön

Tehokas LED-teknologia
>
>
>
>

Tehokas valo
Ei häikäisyvaaraa
Tasainen valaistus
Erittäin pitkä käyttöikä

Thorsman 50 LED

Kuvaus
Nettopaino
Watti
LED-tyyppi
Lumeeni

Thorsman 50 LED
2.46 kg
50 W
SMD 5630 (120x)
4000 lm

Pistorasiat
Virta
Värilämpötila

4500 K

CRI

Ra>80

Koko

IP

IP54

Käyttölämpötila

IK

IK07

EU-mallisuoja

Käyttöikä
Energialuokka

50’000 tuntia
A+

Suunnittelu

Suunniteltu Tanskassa

Virtajohto

3 m 3 x1.5 mm H07RNF
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2
230-240 V~ 50 Hz

300 x 305 x 117 mm
-25°... +40° C
CDR 002704684-0004

Thorsman kolmijalka

Toinen tapa käyttää Thorsman LED-työvalaisimia
– uudella kolmijalalla
Thorsman-työvalaisimen kolmijalka on suunniteltu
tuomaan lisää joustavuutta ja parempaa valon
jakautumista kaikkiin työkohteisiin ja tarpeisiin.
Ei ole kahta samanlaista työtä, työpaikka
vaihtuu työstä toiseen ja kyky työskennellä
joustavasti on ehdottoman tärkeää.
Korkeussäädettävän
teleskooppijalustan
ansiosta valo seuraa sinua alhaalta ylös
työkohteissa riippumatta kohteen koosta ja
muodosta riippumatta.
Thorsman-kolmijalka soveltuu Thorsman
18 LEDiin, 30 LEDiin ja 50 LEDiin.
Uuden
muotoilun
ansiosta
yhden
työvalaisimen asennukseen ei tarvitse käyttää
tankoa: se kiinnitetään suoraan kolmijalkaan.

> Vahva ja kestävä muotoilu
> Hitsattu teräksinen kiinnityskanta, 10 mm:n
hihna valaisimen kiinnittämiseen
> Erittäin vakaa rakenne
> Kokoontaitettava ja kompakti, joten helppo
kuljettaa
> Jauhemaalattu

Kahden työvalaisimen asennusta varten on
saatavana kiinnike.

Thorsman kolmijalka

Täysin ulos vedetty

Kaapelin kiinnitys
Hitsattu teräksinen
kiinnityskanta
Erittäin luja
rakenneteräs

Kätevä
pidiketurvajärjestelmä
kaapelin ohjaukseen

310 cm

110 cm

Vahva
jauhemaalattu pinta

Vahva, kestävä
alumiinikiinnike

Vakaa rakenne
myös täysin ulos
vedettynä

R 30 cm

10
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R 60 cm

