Din lysande partner.

AURUM VARNINGSLJUSRAMPER
AURUM är en mycket prisvärd varningsljusramp med
lysdioder. AURUM förenar högt uppmärksamhetsvärde, låg strömförbrukning, bra ljusbild med enkel
installation. AURUM är 12/24 V och fullbestyckad i
grundutförande med LED i alla moduler! För smidig
installation har AURUM endast två anslutningskablar
om fem meter. AURUM styrs enkelt genom en extern
brytare. Levereras med fäste för permanent montering, som tillbehör finns fordonsanpassade fästen.
Till Volvo finns två AURUM inställda för att passa
VOLVO FH4 och FM/FX med ”Volvo” kontakt monterad.

FAKTA
Fabrikat

Federal Signal Vama

Spänning

12/24V

E-godkänd

R65

EMC godkänd

R10

Mått (LxHxB)

Längd x 284 x 64 mm

264 mm

813/1130/1346/1549/1778 mm

64 mm

Funktioner:
• Primära varningsljus, R65 godkända
• Sekundära framåtriktade varningsljus
• Sekundära bakåtriktade varningsljus

Exempel 14-2061018PL

Volvokontakt

Artikelnr.

Benämning

14-2061018PL

Fullbestyckad, 4 dioder framåt, 4 dioder bakåt. 813 mm 12/24V

14-2061011PL

Fullbestyckad, 8 dioder framåt, 8 dioder bakåt. 1130 mm 12/24V

14-2061005PL

Fullbestyckad, 10 dioder framåt, 10 dioder bakåt. 1346 mm 12/24V

14-2061009PL

Fullbestyckad, 12 dioder framåt, 12 dioder bakåt. 1549 mm 12/24V

14-20261126PL

Fullbestyckad, 14 dioder framåt, 14 dioder bakåt. 1778 mm 12/24 V

14-2061009PLV

Fullbestyckad med kontakt för Volvo FH4, 1549 mm 12/24V

14-2061009PLW

Fullbestyckad med kontakt för Volvo FM/FX, 1549 mm 12/24V
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Din lysande partner.

AURUM VARNINGSLJUSRAMP MED REKLAMPLATS
AURUM med reklamplats är en mycket prisvärd
varningsljusramp med lysdioder. AURUM förenar
högt uppmärksamhetsvärde, låg strömförbrukning,
bra ljusbild med enkel installation. AURUM är 12/24V
och fullbestyckad i grundutförande med LED i alla
moduler! För smidig installation har AURUM endast
tre anslutningskablar om fem meter. AURUM styrs
enkelt genom en extern brytare. Levereras med fäste
för permanent montering, som tillbehör finns fordonsanpassade fästen.
Finns i olika bestyckningar enligt ritning och beskrivning nedan. Reklamytan är 240 x 40 mm/modul.
Beställningsvara, leveranstid ca 3-5 arbetsveckor.

14-2061003PL

14-2061008PL

Artikelnr.

Benämning

14-2061003PL

En reklamplatsmodul, 8 dioder framåt, 8 dioder bakåt. 1346 mm 12/24V

14-2061008PL

Två reklamplatsmoduler, 8 dioder framåt, 8 dioder bakåt. 1549 mm 12/24V
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