Světla IMPAXX
™
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Možnosti barev::

Vynikající světelná technologie
LED Solaris.
• Kompaktní velikost

poskytuje více míst k
přichycení.
• Rozptýlené nebo do osy

soustředěné světlo.
• Plně uzavřená

vodovzdorná schránka
• Široký výběr světelných

efektů.
•

IMPAXX™ je kompaktní LED světlo které je účinné venku nebo uvnitř
vašeho vozidla.
IMPAXX vysoce účinné LED světlo je uzpůsobeno pro standardní vnější
montáž. S příslušným držákem, tyto světla mohou být také instalovány
uvnitř vozidla.
Velice užitečné upozornění:
Solaris reflektor je velice efektivní a je navržený k použití na všech
pohotovostních vozidlech. Světla IMPAXX kombinované s technologií Solaris a
s nejnovějšími LED diodami jsou nejúčinnějším dostupným kompaktním světlem
na trhu.
®

Jako samotně upevněné světlo, IMPAXX může fungovat nezávisle,
synchronizovaně s dalšími namontovanými světly IMPAXX, nebo
synchronizovaně s výrobky Federal Signal vybavenými pokročilejší 2-fázovou
technologií. IMPAXX je obsahuje 23 možností nastavení světelných efektů. Tyto
efekty mohou být synchronizovány do jednotného světelného efektu, postupné
světelné řady, nebo rozdílné světelné sekvence mezi sebou.
Mnohonásobné výstražné efekty
Jasnější světla a světelné efekty nejsou pouze výhodou IMPAXXu. Postupem
času došlo k stanovení dvou druhů čoček. Oba modely mají vysoký výstupní
světelný odraz který je vyroben Solaris technologií. Střed světla LED je
zamířen směrem vpřed. Pokročilejší rozptýlený světlelný výkon se stará o
nepřekonatelné výstražné světlo schopné svítit dopředu a do stran.
IMPAXX světla mohou být dodány s čirými nebo barevnými skly.
Široká rozmanitost rychlé možnosti namontování
Světla IMPAXX přicházejí kompletně s vodovzdornou schránkou, černým
rámečkem a děrovanou gumou pro rychlou a snadnou instalaci. Držáky jsou pro
přichycení IMPAXXu za ochranou mřížku, na boční zrcátka, nárazníky, vnitřní/
vnější umístění ke karoserii.
•

K dispozici červené, modré,
bílé, oranžové, a zelené
LED-diody a skla.
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Modely

Specifikace

IPX300-X
IPX310-X

Bílé sklo – světelný výkon rozptýlený
Bílé sklo – světelný výkon soustředěný
do osy

Napětí

12.8 V DC

Odběr

0.7A

Pracovní teplota.

-30° C až +65° C

IPX302-X
IPX312-X

Barevné sklo – světelný výkon rozptýlený
Barevné sklo – světelný výkon soustředěný
do osy

Rozměry
Délka

8.9 cm

Šířka

3.3 cm

Volitelné příslušenství:

Výška

3.8 cm

IPXM-1

Váha

Chromový kryt

Poznámka: černý kryt a těsnění je součástí každého modelu.

0.34 kg

2 = oranžové, 3 = Modré, 4 = Červené, 5 = Bílé, 6 = Zelené
Příklad: IPX302-3 = světlo IMPAXX, 3 Modré sklo,
světelný výkon rozptýlený, černý skosený kryt a
těsnění.
7,35 cm

Možnosti blikání: FPM – frekvence za minutu
1

Vypnuto

2

79 FPM

3

150 FPM Jedenkrát

4

151 FPM Jedenkrát

5

74 FPM Jedenkrát

6

75 FPM Jedenkrát

7

240 FPM Jedenkrát

8

241 FPM Jedenkrát

9

240 FPM Dvakrát

10

241 FPM Dvakrát

11

150 FPM Dvakrát

12

151 FPM Dvakrát

13

74 FPM Dvakrát

14

75 FPM Dvakrát

15

150 FPM Třikrát

16

75 FPM Třikrát

17

5 x @ 680 FPM/ 4 x @ 216 FPM

18

4 x @ 570 FPM/ 3 x @ 246 FPM

19

3 x @ 460 FPM/ 2 po čtyřikrát @ 75 FPM

20

Záblesk

21

4 x @ 154 FPM/ 2 po čtyřikrát @ 75 FPM

22

Nepravidelný záblesk

23

Trvalý svit

3,1 cm

Bez krytu

3.3 cm

8,9 cm

3.8 cm

S krytem
3,3 cm
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