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STRUČNÁ INFORMACE
K-LED Rebelution

 ➔ Designová výstražná svítilna, která přesvědčí jak po optické, tak také po technické 
stránce

 ➔ Patentovaná LED technologie HELLA pro segment výstražných majáků
 ➔ Inovativní plocha výstupu světla

IP 6K7 – prachotěsné provedení a ochrana při dočasném ponoření pod vodu

IP 6K9K – odolnost proti čištění vysokotlakými přístroji – ochrana proti vodě při čištění vysokotlakými čisticími stroji

Funkce záblesků

Funkce rotujícího světla

Ochrana proti přepólování – elektronice nehrozí nebezpečí ani při záměně připojovacích kabelů

K DODÁNÍ OD ZÁŘÍ 2019



VLASTNOSTI VÝROBKU

K-LED Rebelution je pravou inovací v oblasti výstražných 
majáků. Použitá LED technologie určuje nové standardy v 
oblasti použití výstražných majáků a byla společností HELLA 
k tomuto účelu patentována. Nový vývoj umožňuje maximální 
výkon při minimalistickém designu, neboť výstražný maják 
je bez klasického krytu. Namísto toho je světlo viditelné díky 
oběžnému, kruhovému světelnému pásu. I přes tuto minimální 
plochu výstupu světla vydává výstražný maják výrazně viditelný 
výstražný signál a splňuje požadavky Evropské směrnice 
ECE-R65 pro použití na pozemních komunikacích. 

Funkce rotujícího světla
Speciálně vyvinutá LED technologie K-LED Rebelution umožňuje 
při rotující funkci světla jednak trvale viditelný světelný signál a 
dodatečně ještě intenzivnější obíhající signál. Rotující světlo nabízí 
výstrahu 360° bez oslnění. Je vhodné především pro použití v obci 
a pro trvalý provoz na staveništi a umožňuje včasné rozpoznání 
nebezpečných situací.

Funkce záblesků
Varianta K-LED Rebelution se záblesky vytváří intenzivní 
vnímatelný signál dvojitého záblesku. To jistí intenzivně pozornou 
výstrahu 360° a je vhodné především pro použití při vysokých 
rychlostech. Intenzivní signál se zábleskem je zřejmý také mimo 
přímý směr pohledu, tedy v periferním zorném úhlu, a zaručuje 
tak včasné varování před nebezpečím.

Díky svému futuristickému designu maják výborně zapadne 
do vzhledu vozidla. Je optickou a technickou revolucí na trhu s 
výstražnými majáky a splňuje nároky na bezúdržbový provoz „Fit 
& Forget“. LED technologie a také použití materiály a konstrukční 
tvar zajišťují velmi dlouhou životnost a dlouhou bezpečnou funkci. 
Mezi další přednosti patří ochrana před vodou a prachem a také 
vynikající elektromagnetická kompatibilita (EMC). Na dotázání je 
možné také začlenění vlastního loga a také barevné přizpůsobení 
pouzdra.
(Platí pouze pro SOE zákazníky.)

Barva a logo K-LED Rebelution mohou být na dotázání individuálně přizpůsobeny.  
Tento příklad ukazuje bílou barevnou variantu. (Platí pouze pro SOE zákazníky.)



Technické údaje

rotující záblesky

Jmenovité napětí (UN) Vícenapěťové provedení 

Provozní napětí (UB) 12 V / 24 V

Celkový odběr proudu 0,9 A (12 V)
0,48 A (24 V)

1,1 A (12 V)
0,45 A (24 V)

Příkon cca 12 W cca 14 W

Světelný kroužek Polykarbonát

Pouzdro Hliník

Poloha pro používání Nastojato

Spojení Délka kabelu: 150 mm, otevřené konce 
kabelů

Světelná funkce se zábleskem nebo rotující

Světelný zdroj LED

Hmotnost 690 g vč. pryžové podložky

Rozsah teplot - 40°C až + 60°C

Ochrana proti chybnému 
zapojení pólů Ano 

GGVSE / ADR Ano 

Stupeň krytí IP 6K7, IP 6K9K

Elektromagnetická 
kompatibilita Ano 

Rozměrový výkres

TECHNICKÉ INFORMACE
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PŘEHLED PROGRAMU

Fotografie výrobku Popis Objednací číslo VPE*

K-LED Rebelution F, se zábleskem, žluté

2XD 455 255-001 1

2XD 455 255-007 120

K-LED Rebelution F, rotující, žluté

2RL 455 256-001 1

2RL 455 256-007 120

* Obalová jednotka

Následují další verze.


