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Experia/E-122 | Zabıta Tepe Lambası 
 

 
 

 Tepe lambasında kullanılan ledler kendi renk grupları içerisinde aynı marka ve modelde’dir. 

 UV ışınları içermeyen led ışıkları. 

 Tüm led’ler thermal pad’in anod ve katod ile elektriksel bağlantısı yoktur. 

 Tüm Led’ler 200 ile 350 miliamper arasında sürülebilir. 

 Çeşitli renk standartlarında led`ler. 

 Her bir lede ait kolimat lens. 

 Tepe lambası’nın tüm optik yüzeyde ışık dağılımı aynı’dır. 

 Tepe lambası’nın camı’nın ışık gecirgenliği homojen’dir. 

 Tüm Led’ler 350 miliamperlik sabit akım devresiyle kontrol edilmektedir. 

 Tüm led grupları’nın ışığı yatay olarak yayılmasını sağlayacak optik lens kullanılmıştır. 

 Düşük akım serfiyatıyla ile led ömrünü koruma. 

 Alüminyum şasi ve Polykarbonat cam sayesinde uzun süre kullanım ve maksimum 
dayanıklılık. 

 İnce ve estetik görünüm. 

 Her araca uygun ayak tasarımı. 

 Araç üstüne göre standart uzunluk seçenekleri. 

 Yan sokak aydınlatması yok. 

 Hello Opto 1 watt power led kullanılmaktadır. 

 Tepe lambası’nın tüm montaj ayakları bağlantı aparatları paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir.Tepe lambasın’da kullanılan her türlü cıvata somun pul rondela paslanmaz’dır. 

  
 
 

mailto:siparis@ileritrafik.com


 

Bağlıca Bulvarı No:34/5 Selçuk İş Merkezi Bağlıca Etimesgut ANKARA 
Tel: 0 312 227 83 85 Faks: 0 312 227 83 86 

siparis@ileritrafik.com | www.ileritrafik.com 

Çalışma Voltajı : 12-28 Vdc 
Çalışma Sıcaklığı : -55°C / +65°C 
Boyutları : 145 x 280 x 28 cm 
Ağırlık : 12kg 
Renk : S/M 
Garanti Süresi : 2 yıl+ Kalite sistemi: ISO 9000;2008 
Flash Aralığı : Dakikada 77 Kez 4 Defa 
Led Ömrü : 100.000 Saat 
Malzeme Türü : UVye ve çevre koşullarına dayanıklı polikarbonat ile yan kapaklarda uzun ömür, 135 
derece bağlantı sıcaklığına dayanıklı power led kullanımı 
Dalga Boyu : 620-645 nm aralığında 
Animasyon (Mod) : Var 
Çektiği Akım : Max 1.8 Amp 
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