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K-LED Rebelution

 ➔ Designat varningsljus som imponerar både optiskt och tekniskt
 ➔ Juridiskt skyddad design
 ➔ Innovativ ljusöppning

IP 6K7 – dammtät, skyddad mot kortvarig nedsänkning i vatten

IP 6K9K – tål högtryckstvätt – skydd mot vatten vid högtryckstvätt

Blixtrande ljusfunktion

Roterande ljusfunktion

Felpolariseringsskydd – Ingen fara för elektroniken även om anslutningskablarna kastas om
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PRODUKTEGENSKAPER

K-LED Rebelution är en verklig innovation inom 
varningsljusområdet och den använda LED-tekniken innebär 
nya standarder. Nyutvecklingen möjliggör maximal prestanda 
med minimalistisk design då varningsljuset klarar sig utan 
den klassiska ljuskåpan. Istället är ljuset synligt genom 
ett cirlkelformat ljusband runtom varningsfyren. Trots den 
minimala ljusutsläppsytan avger varningsfyren en klart synlig 
varningssignal och uppfyller de europeiska riktlinjerna ECE-R65 
för användning på allmän väg. 

Roterande ljusfunktion
Den specialutvecklade LED-tekniken i K-LED Rebelution 
möjliggör för första gången en kontinuerligt synlig varningssignal 
vid roterande ljusfunktion och dessutom en ännu starkare 
runtomlysande varningssignal. Det roterande ljuset ger 
360 graders varningseffekt utan att blända. Det lämpar sig 
speciellt för användning i tätorter och för kontinuerlig drift på 
byggarbetsplatser och gör det möjligt att i god tid uppfatta 
risksituationer.

Blixtrande ljusfunktion
Den blixtrande varianten av K-LED Rebelution alstrar en 
intensivt registrerbar dubbelblixtsignal. Detta möjliggör en 360° 
varningsverkan med mycket hög varningseffekt och lämpar sig 
framför allt för användning i höga hastigheter. Den intensiva 
blixtrande signalen uppfattas också utanför det direkta synfältet, 
dvs. i det perifera synfältet, och säkerställer därmed en tidig 
varning om fara.

Tackvare den futuristiska och diskreta utformningen blir 
varningsljuset också perfekt integrerad i fordonets övriga 
design. Den revolutionerar marknaden både optiskt och tekniskt 
och uppfyller den underhållsfria "Fit & Forget"-principen. LED-
tekniken, de material som använts och utformningen garanterar 
en mycket lång livstid och en långsiktig funktionssäkerhet. Andra 
fördelar är skyddet mot damm och vatten samt den enastående 
elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC). På förfrågan kan 
dessutom en egen logotyp integreras och husets färgsättning 
anpassas.

På förfrågan kan K-LED Rebelution fås i annan färg och med egen logotype.  
Exemplet visar en färgvariant i vitt.



Tekniska data

roterande blixtrande

Nominell spänning (UN) Multivolt

Driftspänning (UB): 12 V / 24 V

Total strömförbrukning 1,08 A (12 V)
0,54 A (24 V)

3,16 A (12 V)
1,58 A (24 V)

Effektförbrukning max. 13 W max. 38 W

Ljusring Polykarbonat

Hus Aluminium

Användningsläge Stående

Anslutning Kabellängd: 150 mm, öppna kabeländar

Ljusfunktion Blixtrande eller roterande

Ljuskälla LED

Vikt 690 g inkl. gummiunderlag

Temperaturområde - 40 °C till + 60 °C

Felpolariseringsskydd Ja

GGVSE / ADR Ja

Skyddsklass IP 6K7, IP 6K9K

EMC-skydd CISPR 25 
Klasse 3

ECE-R10: 
058840

CISPR 25 
Klasse 5

Ljusteknisk homologering ECE-R65 TA1 (E1)

Måttskiss

TEKNISKA DETALJER
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PROGRAMÖVERSIKT

Produktbild Beskrivning Artikelnummer VPE*

K-LED Rebelution F, blixtrande, gul

2XD 455 255-001 1

2XD 455 255-007 120

K-LED Rebelution F, roterande, gul

2RL 455 256-001 1

2RL 455 256-007 120

* Förpackningsenhet

Fler versioner kommer.
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