
Csavaros tetőcsatlakozás
Minden gépjárműhöz alkalmas

 Mágneses tetőcsatlakozás
Legfeljebb 500 mm hosszúságú fényhídhoz alkalmas

 A jármű tetőgörbületéhez megfelelő szerelőkészlet
Alacsony műanyag tartókonzol (26 mm-es vagy annál kisebb tetőhajlításhoz) 
Magas műanyag tartókonzol (26 - 40 mm-es tetőhajlításhoz)

FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK

Csavaros tetőcsatlakozás

 SignalMaster terelőfény, halogén, 6 vagy 8 modul, 12V vagy 24V 
 SignalMaster terelőfény, halogén, Kontrol sorozat, 6 vagy 8 modul, vezérlőfej, 12V vagy 24V
 SignalMaster terelőfény Solaris LED-ekkel, 6 vagy 8 modul, három nagyteljesítményű Solaris 
borostyánsárga, kék vagy piros LED-del és parabola reflektorral

 SignalMaster terelőfény Solaris LED-ekkel, Kontrol sorozat, 6 vagy 8 modul, vezérlőfej, három 
nagyteljesítményű Solaris borostyánsárga, kék vagy piros LED-del és parabola reflektorral

IRÁNYÍTOTT FIGYELMEZTETŐ JELZÉS (SignalMaster)

 

Fényhíd közepén elhelyezhető világító szöveg

 Az opál panelre telepíthető fix nyomtatott üzenetek az elérhető színek 
és üzenet közül

 SmartSign programozható LED felirat 200 fajta üzenettel

középső világító szöveg

ÜZENETEK

Kábelköteg
Tetőcsatlakozó

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Tetőcsatlakozó

MĈu¡oČk

Scorpio Kft.

1037 Budapest, Pomázi út 15.
Tel.: +36 (1) 320-2100
Fax: +36 (1) 349-7571
E-mail: info@scorpio.hu 
Web: www.scorpio.hu



 az utolsó generációs és nagy hatékonyságú fényhíd.

Nagy hatékonyságú, forgó halogén elsőbbségi fényekkel rendelkezik.

A Phoenix sorozat rendkívül széleskörű konfigurációs lehetőségeket kínál, amely megfelel a legigényesebb igényeknek és 
követelményeknek.

A lekerekített kialakítás növeli az elsőbbségi fények hatékonyságát, ugyanakkor jobb vízzáróságot és aerodinamikát biztosít.

A Phoenix sorozat három különböző technológiával rendelkezik, amelyek megfelelnek az R-65 Európai Szabályzatnak.

  15 nagy hatékonyságú és fényerejű LED diódával rendelkezik. 
Többfeszültségű fényhíd, a LED-ek fényereje maximálva vannak a jól láthatóság érdekében.
Stroposzkópos  n agy teljesítményű stroboszkópos elsőbbségű fények, a tápegység be van építve a fényhídba.

é

Rendelhető fényhíd hosszúság: 400 mm-1800 mm

Tetőre szerelhető különböző fényhíd felfogatás, továbbá 
vízálló tetőcsatlakozó, amely sokoldalúságot biztosít.

A Phoenix fényhíd ideális rendőrségi járművek, mentőautók, 
tűzoltóautók, mentési és egyéb sürgősségi járművek 
részére.

-os optikai rendszer 
15 LED-ből álló két vagy négy ROC Solaris többfeszültségű gyűrű, 1 vagy 2 szinten. 
Lehetőség van arra is, hogy két vagy négy gyűrűvel (1 vagy 2 szintes) többet 
helyezzünk el a fényhíd közepén. Rendelhető színek: kék, sárga és piros

     -es fényhíd

-os optikai rendszer 
Két xenon lámpával rendelkezik.

Irányított optikai rendszer
  Négy xenon lámpával rendelkezik.

Rendelhető színek: kék, sárga, piros és zöld

Stroboszkópos fényhíd

-os optikai rendszer
Két szalaghajtású forgórész (R-65 jóváhagyás) vagy négy forgórész 
(R-65 jóváhagyás nélküli).

-os szinkronizált optikai rendszer 
Két szinkronizált szalaghajtású forgórész.
Rendelhető színek: kék, sárga, piros és zöld

Halogén fényhíd

Növelik a stroboszkópos, a halogén és a ROC Solaris elsődleges fények 
fényerősségét.

TÜKRÖK

 Első halogén fények, 55W (12V) vagy 70W (24V). 
 Első halogén fények, 55W, Sputnik LED-ek „Stop Light” funkcióval.

 Hátsó halogén fények, 55W (12V) vagy 70W (24V) villogó opcióval.
 A fényhídba integrált sikátorlámpa (halogén), 55W (12V) vagy 70W (24V).
 Hátsó és első stroboszkópos lámpák.

 Visibeam II, kereső fény távirányítóval, 55W (12V), 100W (12V) vagy 
   65W (24V).

Három nagy intenzitású Solaris LED-es modulok parabolikus reflektorral, elöl vagy 
hátul, folyamatos világítás vagy villogó üzemmód, sárga, kék, piros vagy fehér 
színben.

KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK ÉS MÁSODLAGOS FÉNYFORRÁSOK

A kék és a borostyánsárga színű 
ROC Solaris, stroboszkópos, 
halogén Phoenix fényhíd 
megfelel az R65-ös európai 
szabványnak.

Mindegyik fényhíd megfelel az 
elektromágneses 
kompatibilitásnak és IP55-ös 
védettséggel rendelkeznek.

JÓVÁHAGYÁSOK

 

A Phoenix fényhíd méretei (mm)
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