RLS2000, RLS1000
Rosenbauer Technical Equipment
LED belysningssystem

Kraftig. Kompakt. Multifunksjonell.

Rosenbauer - RLS2000, RLS1000

Bærbar batteridrevet LED lyskaster
Gjør natt til dag.
Det multifunksjonelle Rosenbauer LED lyssystemet kan brukes der hvor tilførsel av lys er vanskelig. RLS1000 og
RLS2000 yter bistand i innsatser hvor størmtilførsel kan være en utfordring (f.eks., oversvømmelse) og i vanskelig terreng
(f.eks., skog, på tak). Innsatsområder kan opplyses optimalt uten ekstra strømkilde. Det kraftige LED belysningssystemet
er ikke bare nyttig for brannvesen, men er også ideelt for andre beredskapsorganisasjoner, slik som politi og teknisk
redning.

Fordelene er opplagte:
▪
▪
▪
▪
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Oppladbar
Kompakt
Multifunksjonell
Kraftig

Utmerket lyseffekt, med oppladbare batterier

Intelligent batteristyring

RLS2000 og RLS1000 har begge et integrert, kraftig
batteri. Avhengig av modell, kan den ha en lystid på inntil
17 t ved 100% lyseffekt, uten ekstern strømtilførsel.
Med tilkopling av strømadapter, ubegrenset drift uten
tidsbegrensning. Optimale lysforhold sikres gjennom
hele natten med bruk av den kraftige lyskasteren . Farge
temperatur på 6,500 Kelvin gir dagslysforhold midt
på natten. Lyseffekten kan økes til 150% med Powerboost
funksjon.

Med integrert batteri og 12V/24V lader, er RLS enhetene
også spesielt praktiske i bruk. RLS belysningssystemet
har en integrert ladeenhet som ikke bare overvåker det
innebygde batteriets status, men også donorbatteriet
(f.eks. kjøretøyets batteri). Lading er svært enkelt. Alt
som trengs er en sigarettenneruttak – plugg den inn,
lades, klar. Alt uten ekstra lader. Belysningssystemet kan
også lades og drives fra enhver 230 V stikkontakt med en
tilleggsadapter.

RLS2000 og RLS1000 - De smarte LED-lyskasterne

Bærbar håndlampe på vei til åstedet

RLS1000 – Det første lyset på åstedet for en nødsituasjon.
RLS1000 har et integrert, kraftig batteri som varer i opptil 17 timer ved
100% lyseffekt. Det dreibare lyshodet har 30 kraftige LED med et spesielt
linsesystem pluss 16 multifargede LED

Arbeidssteds belysning

Tekniske data for RLS1000
RLS1000
Batteri

RLS1000 Lion

12 V, 22 Ah bly gel

14,4V, 41,6Ah litium-ion-batteri

Fargetemperatur
Driftstid

6,500 K (tilsvarende dagslys)
ca. 8 t ved 100% lyseffekt,
ca. 33 t ved 25% lyseffekt

Bakkebelysning med spotlight eller flomlys, trinnløs

Driftsmodus
Blinklys

i 5 farger (rød, grønn, blå, gul og hvit)
trinnløst justerbar i 6 trinn fra 8% til 150%

Dimme funksjon
Powerboost

ca. 17 t ved 100% lyseffekt,
ca. 34 t ved 50% lyseffekt,
ca. 11 t ved 150% lyseffekt

150% lyseffekt i 10 minutter

kontinuerlige

Luminous flux ved 100% effekt

ca. 4 500 lumen

Luminous flux ved 150% effekt

ca. 6 000 lumen

Beskyttelsesklasse

IP54

Dimensjoner
Vekt

430 x 215 x 255 mm
12 kg

9 kg
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RLS2000, RLS1000 - Rosenbauer

RLS2000 - Perfekt 360° belysning på et innsatssted.
De nye, helt fleksible LED belysningshodene på RLS2000 er et nytt pluss for
dette belysningssystemets funksjonalitet. Alt er mulig med de multifunksjonelle
lyshodene som kan beveges i alle retninger: fra en kraftig spotlight for søk og
redningsinnsats til 360° flomlys. Også en kombinasjon av de to er mulig.
▪ 3 fleksible LED lys paneler: Gir 360° belysning i tillegg til en rekke andre
bruksmuligheter i innsats. Helningsvinkelen på hvert panel kan justeres
individuelt til enhver posisjon.
▪ High Power LED teknologi: høyeste effektivitet for maksimal lyseffekt
▪ Variabel lysstyrke: de tre panelen kan individuelt slås på og av
▪ Perfekt 360° belysning med et stort 4.70 m trebent stativ

360° flomlys

360° spotlight

Tekniske data for RLS2000
Batteri

RLS2000

RLS2000 Lion

12 V, 22 Ah bly gel

14,4V, 41,6Ah litium-ion-batteri

Fargetemperatur
Driftstid

Driftsmodus

6,500 K (tilsvarende dagslys)
ca. 3 t ved 100% lyseffekt på alle panelene,
ca. 7 t ved 50% lyseffekt

Bakkebelysning med spotlight eller flomlys, trinnløs

Blinklys

i 4 farger (rød, grønn, blå og gul)

Dimme funksjon
Powerboost

ca. 8 t ved 100% lyseffekt,
ca. 16 t ved 50% lyseffekt,
ca. 4,5 t ved 150% lyseffekt

justerbar i trinn på 10%
150% lyseffekt i10 minutter

kontinuerlige

Luminous flux ved 100% effekt

ca. 8 500 lumen

Luminous flux ved 150% effekt

ca. 12 500 lumen
IP54

Beskyttelsesklasse

430 x 215 x 255 mm

Dimensjoner
Vekt

12,2 kg

9,3 kg
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RLS2000, RLS1000 - Rosenbauer

RLS2000 med
integrerte forlengerrør.

"Alt i ett" system.

Enkel og praktisk. RLS2000 og RLS1000 kombinerer
alle komponentene til en kraftig lyskaster i et enkelt
funksjonelt system.
Dimmefunksjon
Arbeidslyset kan dimmes i flere trinn, med en lyseffekt på
fra 8% til 150%. Lyseffekten kan justeres etter behov.
Spreder
En spesialspreder muliggjør kontinuerlig veksling mellom
fokusert spotlight og flomlys. RLS2000 og RLS1000 gir
alltid riktig belysning, enten som spotlight ved søking etter
personer involvert i ulykker eller ikke-blendende flomlys
som et arbeidslys.

Integrert stativ, enkel høydejustering
De integrerte forlengerrørene med hurtiglåssystem
(quick-release lock) gir lyshodet mulighet for å justeres
i forskjellige høyder, opp til maks. 1.80 m. Hovedfordelen: tilleggsstativ og forlengerkalbel er ikke nødvendig.
Utfellbare støtter sikrer stabilitet, selv på ujevne overflater.
Med det praktiske bærehåndtaket kan lyskasteren også
brukes som håndlykt, f.eks. til å lyse opp veien til åstedet.

RLS1000 med
utfellbare støtter

Blinkende signallys i forskjellige farger
Blinkefunksjonen gir også mulighet til at den
kan brukes som et LED signallys i 5 farger:
▪ Rødt blinklys, f.eks. som identifikasjonskommando
▪ Grønt blinklys f.eks. til å markere møtested
for mannskap med røykdykkerutrustning
▪ Gult blinklys, f.eks. til å markere faresoner
på veien
▪ Blått blinklys, f.eks. til å identiffisere
redningsmannskaper
▪ Hvitt blinklys, f.eks. som et generelt signal lys
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RLS2000, RLS1000
LED lyskaster
Bestillingsdata
312305

RLS2000

3123051

RLS2000 Lion

3123053

RLS2000 svart

3123054

RLS2000 svart Lion

312307

RLS1000

3123071

RLS1000 Lion

Tilbehør
31230801

230 V strømadapter

314101

4.7 m trebenstativ

31230804

DIN adapter for trebenstativ

31230805

3 m forlengerkabel for lyshøyde på 5 m med trebenstativ

312305E01

Ekstra komplett lyshode for RLS2000

312307E03

Ekstra komplett lyshode for RLS1000

312305E02

Reservebatteri SLA for RLS2000 og RLS1000

3123051E01

Reservebatteri Lion for RLS2000 og RLS1000

3123052

Konverteringssett RLS1000/RLS2000 fra bly-gel til
litiumjernfosfatbatteri LiFePO⁴

856486-001

Monteringsbrakett for lagring i kjøretøy

Et praktisk tilbehør er adapter for DIN stativ (31230804), med denne kan LED
lyset monteres til ethvert stativ med standard DIN monteringsfeste. 230 V
nettadapter (31230801), en forlengerkabel for en lyshøyde på opp til 5 m med
trebenstativ (31230805), og brakett for montering i kjøretøy (92881A-001) er
også tilgjengelig som tilbehør.

RLS2000 med 4.70 m trebenstativ

230 V strømadapter

Holdetrau

Adapter for DIN
trebenstativ

www.rosenbauer.com

3 meter
forlengerkabel

Follow us on

Tekst og bilder er kun brukt for informasjon og er ikke bindende. Figurer kan vise utstyr som kun er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Med forbehold om tekniske forbedringer.
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DIN trebenstativ
adapter

