
PROFESSIONAALNE, KOMPAKTNE, VÕIMAS,
MULTIFUNKTSIONAALNE JA MOBIILNE VALGUSMAST



Kolm reguleeritavat LED paneeli valgusvooga 85 000 luumenit 
POWER • CONTROL • PERFORMANCEULTIMATE

Valgustus igaks tööülesandeks:

• 360º üldvalgustus
• Suunatud üldvalgustus
• Kaugeleulatuv valguskiir
• Kombinatsioon kõigist kolmest

Miks just K45?
Paindlik valgustus
Tüüpilisel prožektoril on fikseeritud valguskiire nurk, mida ei saa vastavalt vajadusele reguleerida. Ritelite K45 LED paneele on võimalik konfigureerida 
erinevate valguskiire nurkadega, vastavalt kasutaja vajadustele. Kombineerituna kolme individuaalselt reguleeritava LED paneeliga annab see täieliku 
kontrolli valgustuse üle, võimaldades saavutada parima tulemuse igaks tööülesandeks.

Maksimaalne kasulik valgustus
Prožektori valgusvoog näitab ainult valguse hulka, mida valgusallikas kiirgab, mitte valguse hulka, mis reaalselt tööpiirkonda jõuab. Ritelite peamine 
filosoofia valgustite väljatöötamisel on maksimaalne kasulik valgustus võimalikult paljude erinevate tööülesannete täitmiseks, tänu millele on võimalik 
rohkem tööd ära teha vähemate seadmete, väiksema energiatarbe ja kokkuvõttes väiksemate kulutustega.
 

Ritelite valgusjuhtimissüsteem
K45 disain kolme individuaalselt reguleeritava LED paneeliga järgib Ritelite unikaalset valgusjuhtimissüsteemi, võimaldades maksimaalset kasulikku valgustust 
just sinna, kuhu seda kõige enam vajatakse, minimaalse energiatarbega. Lisavarustusena on saadaval liikumis- ja hämaraandurid, et energiatarvet veelgi 
vähendada ja pakkuda oma klassis parimat efektiivsust ning kontrolli valgustuse üle.

Õige valgustus igaks tööülesandeks



Mis muudab K45 unikaalseks?
Maksimaalne kasulik valgustus igaks tööülesandeks
Kolme individuaalselt reguleeritava LED paneeliga disain + Ritelite valgusjuhtimissüsteem.

Kiire paigaldus 1 inimese poolt
Lihtne käsitsemine, kiire ja ohutu paigaldussüsteem.

Ohutu masti tõste süsteem
Nupust juhitav elektropneumaatiline mastisüsteem koos masti blokeerimissüsteemiga tagab parima turvalisuse 
operaatorile. Masti saab tõsta ainult siis, kui kõik 4 jalga on kindlalt maha fikseeritud.

Automaatne masti langetamise süsteem ohuolukorras
Stabiilsussensorid langetavad masti automaatselt, kui see muutub ebastabiilseks.

Jalgade lukustussüsteem masti ohutuks tõstmiseks
Masti tõstmiseks peavad kõik 4 jalga olema korrektselt maha fikseeritud, et vältida masti ebaõiget ja ohtlikku kasutamist.

Juhtmevaba tehnoloogia
Lisavarustusena pakutav juhtmevaba kaugjuhtimispult, liikumis- ja hämaraandurid koos programmeerimise võimalusega.

Oma klassi parim energiatõhusus
Efektiivsed LED paneelid võimaldavad valgusvoogu 85 000 luumenit vaid 600W voolutarbe juures.

Ohutu paigalduse süsteem kitsastes oludes
Komistamise vältimiseks on võimalik masti paigaldada ilma jalgu avamata, kinnitades selle näiteks turvaaia külge.

Lihtne transportida
Kokkupandult on valgusmast kompaktne ja kerge, võimaldades kuluefektiivset transporti.
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K45 SPETSIFIKATSIOONID
VÕIMSUS 600W

VALGUSVOOG 85 000 luumenit (ligikaudu)

KÕRGUS AVATUNA 4.5m

LUBATUD TUULEKIIRUS 20 m/s

MÕÕDUD KOKKUPANDULT 1.5m x 0.4m x 0.4m

KAAL 75Kg (ligikaudu)


