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Lys her og nu uden hensyn til stikkontakten!

• Giver et kraftigt men behageligt lys, 
 og lampen tåler stød og rystelser
• Indbygget kraftig magnetbase, men
 er stadig let og handy (0,9 kg.)
• Med 5 stk. 3W CREE LED dioder,
   som giver samlet 900 lumen;   som giver samlet 900 lumen;
   Dermed samme lysstyrke
   som en 100W halogen-spot
• Indbygget opladeligt batteri
 med opladningstid < 7,5 time 
• 230V samt 12V lader medfølger
• Modstandsdygtig i al slags 
   vejr - tæthedsgrad; IP67   vejr - tæthedsgrad; IP67
• 100% indstilling (3 timers brug)
 30% indstilling (8 timer brug)
 Flash indstilling (10 timers brug)

green:ID er et danskejet, registreret 
varemærke med eget kontor i Hong 
Kong, der sikrer kontinuerlig topkvalitet.

Der er minimum 3 års garanti på alle 
green:ID produkter, også selvom de er i 
brug 24 timer i døgnet, 365 dage om året!

Se yderligere info og referencebilleder online

lightbuddy.dk
Se yderligere info og alle specifikationer online

autolamper.dk
Se yderligere info og alle modeller online

advarselslamper.dk
Se yderligere info og hele sortimentet online

www.green-id.dk

Opladelig LED arbejdslampe LED auto-arbejdslamper LED auto-advarselslamper LED auto-& industribelysning



Se yderligere info og andre arbejdslamper på

samt hele sortimentet på www.green-id.dk

autolamper.dk

Innovativt og kraftigt LED varerumslys!

• High-Power LED Rail for vangemontering
• Indbygget spændingsregulator, 10-16V / 22-28V DC
• Ekstremt effektivt med 90 lumen pr. watt
• Giver samme høje lysstyrke når bilen er slukket
• Kompenserer for spændingsfald,
  så alle rails har samme lysstyrke
• Ideelle til vange-montering i mange typer erhvervsbiler
• Fås både i 12V og 24V versioner og i mange længder
• Jævnt lys i behageligt hvidt dagslys (4.000 kelvin)
• CRI>90 lysægthed sikrer at alle farver gengives korrekt
• Stor spredning (120°) sikrer lys i hele varerummet

Montering
• Stabil og nem installation via • Stabil og nem installation via 
   endebøjle med ledningsudtagshul
• Med 2 meter yderst fleksibelt strømkabel
• Nedsænket bagside for skjult kabelføring 
   og ingen mellemrum mellem loft og Rail
• Medfølgende clips for nem click-on montering
• ‘NICE-fit’ mellemstykke og end-caps kan tilkøbes

Uden green:ID lys      Med green:ID lys

Kraftigt, vandtæt og intelligent varerumslys
for loftbeklædte varebiler

PIR sensor
Den mest  intelligente sensor/timer for varerumslys

• Indbygget spændingsregulator,
  hhv. 10-16V og 20-32V
• Udvendig justerbar, 1-10 min.     
• Fabriksindstillet til 2 min.
• • 7 amp strømkapacitet 
• Rækkevidde, op til 5-8 meter
• Ultra-kompakt - kun 67 x 59 x 30 mm. 
• Klemme 15, mulighed for afbrudt lys under kørsel

Udvidede versioner af de populære Rails

LED "Puck" spot i tyndt aluminiumskabinet
• Fås i 12V eller 24V version
• Effekt: 3 watt
• Lysfarve: Neutral hvid, 4.000 kelvin
• Lysvinkel: 90°
• Lysstyrke: 275 lumen
• Mål• Mål: Ø: 90 mm. / H: 8 mm.

LED High-Power White-Line Rails 
• 100% vandtæt (IP68), perfekt til
 kølebiler og lignende
• Fås i op til 2,5 meters længde 
 samt er i eksklusivt hvidt design

LED High-Power Angle Rails 
• Vandtætte, IP67
• Giver op til 20 
 gange mere lys i 
 forhold til gængse 
 installationer!

LED High-Power Side-Line Rails 
• Vandtætte, IP67
• For RUF/presenning-
 montering el.lign. 
 eller direkte på 
 vanger, hvor 
  der ikke 
 er plads til 
 planmontering!

Rails til specielle formål

• Samme data som ‘Extended’ High-Power Rails
• Silikone-beklædte dioder for optimal beskyttelse

Se yderligere info og modeller online

varerumslys.dk
Se yderligere info og modeller online

varerumslys.dk

LED High-Power Rails LED ‘Extended’ High-Power Rails LED ‘Custom’ High-Power Rails/lamper LED High-Power strip & PIR Sensor


