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PMF LED HI - Wysoka jakość światła ze standardową redukcją 

dzień/noc.  

 

Pfannenberg przedstawia solidną i niezawodną lampę wielofunkcyjną do 

zastosowań przemysłowych 

 

Specjalista w dziedzinie elektrotechniki, Pfannenberg, rozszerzył swoje portfolio 

produktów o lampę PMF LED HI. Wyposażona w trzy opcje sygnału, osiem 

różnych trybów pracy i szeroki obszar sygnalizacyjny do 411 metrów, jest 

idealnym wielofunkcyjnym światłem do szerokiej gamy zastosowań 

przemysłowych. Oferuje również redukcję dzień / noc, indywidualnie 

przełączane sektory i ograniczenie prądu rozruchowego. Ze względu na solidną 

konstrukcję i bardzo szeroki zakres temperatur, aż do -40 ° C, lampa PMF LED HI 

szczególnie nadaje się do trudnych warunków. To światło znajdzie swoje 

zastosowanie nie tylko w takich obszarach, jak przemysł motoryzacyjny, 

budowa instalacji i logistyka, ale także w górnictwie odkrywkowym, przemyśle 

ciężkim i sektorze morskim. 

Indywidualna sygnalizacja 

Każda aplikacja ma inne wymagania i warunki dotyczące sygnalizacji. Elastyczność 

PMF LED HI jest szczególnie imponująca: Oferuje w sumie trzy opcje sygnału w 

jednym urządzeniu – światło migające, błyskowe lub obrotowe. W porównaniu do 

innych producentów opcję sygnału można również zmienić później i nie trzeba go 

definiować przed użyciem. Można także wybrać jeden z ośmiu różnych trybów pracy, 

w których poszczególne sektory są wyłączone, aby jeszcze bardziej precyzyjnie 

ustawić sygnalizację i uniknąć niepożądanych odbić lub odblasków. 

Lampa wielofunkcyjna jest również dostępna we wszystkich popularnych kolorach 

sygnału i może być dostosowana do konkretnych zastosowań. W przypadku 



   
 
 
przezroczystej soczewki, natężenie światła wynosi 315 cd. Soczewka Fresnela 

zapewnia szeroki obszar sygnalizacyjny do 411 metrów. PMF LED HI pokazuje swoje 

zalety szczególnie przy montażu na wysokości co najmniej trzech metrów. 

Pasek pośrodku soczewki zapewnia szczególnie dobry rozkład światła lub 

rozproszenie. Ten efekt występuje tylko przy wzroście wysokości montażu. 

Niezawodny przez ponad 50 000 godzin pracy 

Lampa PMF LED HI jest nie tylko wszechstronna, ale także wytrzymała: jej 

wytrzymałość to ponad 50 000 godzin pracy, niezależnie od warunków. Lampa ta 

wytrzymuje także temperatury od -40 do +55 ° C, co więcej  jest odporna na wstrząsy 

i wibracje. Wszystko to dzięki kompaktowej i solidnej konstrukcji, która posiada klasę 

ochrony IP 55. Ze względu na brak elementów mechanicznych nie istnieje ryzyko 

zużycia, ani wadliwego działania, jak to zwykle ma miejsce w przypadku klasycznych 

obrotowych lamp lustrzanych. Standardowa redukcja dzień / noc staje się skuteczna 

od poziomu natężenia oświetlenia 50 luksów. Można ją aktywować w dowolnym 

momencie zgodnie z potrzebami. 

Pomimo długiego czasu pracy oraz dużego napięcia roboczego i obszaru 

sygnalizacyjnego PMF LED HI ma niski pobór prądu. Przy napięciu znamionowym 24 

V DC i szerokim zakresie zasilania można kompensować wyższe napięcia zasilania. 

Standardowe tłumienie prądu rozruchowego zapewnia dalsze oszczędności energii. 

Dzięki temu PMF LED HI ma odpowiednie parametry do każdego zastosowania 

przemysłowego, a dzięki solidnej konstrukcji może być stosowany zarówno wewnątrz, 

jak i na zewnątrz. Sygnalizator jest również dostępny w wersji SIL / PL. 

 

 

 



   
 
 
Pictures and captions: 

 

PFPR005: Ze względu na solidną konstrukcję i bardzo szeroki zakres temperatur 

do -40 ° C, lampa PMF LED HI nadaje się szczególnie do trudnych warunków. 

 

 


