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Programmeerkit ledunits 

Bestelnummer   Programmeerkit ledunit  130-15-0011

De ledunits van Whelen zijn in te stellen op zeer veel flitspatronen (tot wel 164 
verschillende). Door dit met de programmeerkit te doen bespaart u veel tijd  
en heeft u direct het juiste patroon ingesteld. Het gewenste flitspatroon kan 
worden ingesteld op het digitale display waarna met een druk op de  startknop 
de ledunit wordt geprogrammeerd. Ook is er een TEST functie om het 
 flitspatroon te kunnen bekijken. De programmeerkit wordt geleverd inclusief 
gebruiksaanwijzing.
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Waarom Whelen?
Whelen is het premium merk op het gebied van 
optische  signalering, werkverlichting en interieur
verlichting voor voertuigen in de professionele markt. 
Het assortiment is zeer uitgebreid en kenmerkt zich 
door duurzaamheid, technische innovatie, perfecte 
afwerking en hoogwaardige kwaliteit. Een levensduur 
van 100.000 branduren en 5 jaar garantie op LED  
producten verzekeren u van optimale bedrijfs zekerheid 
met een minimaal stroomverbruik.

De voordelen:
• Optimale bedrijfszekerheid door het gebruik van 

 hoogwaardige materialen. Dit biedt een garantie van 
5 jaar en 100.000  branduren op ledproducten.

• Professionele uitstraling door de perfecte afwerking 
in  combinatie met het gebruik van hoogwaardige 
 materialen. 

• Innovatief; door continue Research & Development 
levert Whelen altijd het nieuwste product met de 
laatste  technologieën. 

• Custom made; door modulaire opbouw volledig op 
maat te maken. 

• Lage maandlasten; door de hoge kwaliteit gaat de 
 apparatuur langer mee dan het voertuig. Doordat de 
goederen probleemloos kunnen worden over gebouwd 
op een volgens voertuig schrijft u de investering ook 
over een langere periode af. 

• Snelle levertijd. Standaard goederen uit voorraad 
leverbaar. Maatwerk daksets binnen 5 werkdagen 
leverbaar. 

• Onestopshop; totaal leverancier van signalering, 
 werkverlichting en interieurverlichting. 

• Sterke referenties: Politie, Defensie, Schiphol,  
Traffic  Support, Gemeenten en Provincies. 
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De TIR3™ ledunit is voorzien van 3 Super-LEDs, volledig i ngegoten 
voor een optimale bescherming tegen vocht en trillingen. De 
TIR3 levert een hoge intensiteit en een brede verspreiding 
van het licht. De unit wordt geleverd inclusief een zwarte 
polycarbonaatmontageflensenclearlens.Meerdereunitszijn
te synchroniseren en alternerend in te stellen.

Technische specificaties
• Geen ECE keur
• Voorzien van 3 Super-LEDs voor een hoge intensiteit  

en een brede verspreiding van het licht
• Laag stroomverbruik van slechts 0,15A gemiddeld
•25instelbareflitspatronen
•5jaargarantie

TIR3™ Super-LED®

Bestelnummer TIR3™ amber 12V  210-30-0042
Bestelnummer TIR3™ amber 24V  210-30-0112
Bestelnummer TIR3™ clear 12V  210-30-0102
Bestelnummer TIR3™ montageplaat  125-50-0031
Bestelnummer TIR3™ montageplaat 90 graden  125-35-0211
Bestelnummer TIR3™ rubberen inbouwhoes  125-20-0028
Bestelnummer TIR3™flensrandkitaluminiumvlakkemontage  125-20-0031

Directionele flitsers

Zeer compact

Scherpe prijs

Geen ECE keur

TI
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LINZ6™ Amber
ECE R65 klasse 2

Bestelnummer   LINZ™ ledunit 12V amber/clear ECE R65/2 210-30-0150
Bestelnummer   LINZ™ ledunit 24V amber/clear ECE R65/2 210-30-0302
Bestelnummer   LINZ™ montagebeugel onder 90° hoek, zwart 125-35-0211
Bestelnummer   LINZ™ montageplaat universeel, zwart 125-50-0031 
Bestelnummer   LINZ™ rubberen inbouwhoes 125-20-0028 
Bestelnummer   LINZ™ fl ensrandkit laag model, zwart 125-20-0034 
Bestelnummer   LINZ™ fl ensrandkit chrome  210-30-0218

Voertuigspecifi eke montagebeugels en overige kleuren op aanvraag

Compact formaat Linear-ledunit voorzien van 6 Super-LEDs. 
Volledig ingegoten voor optimale bescherming tegen vocht en 
trillingen. Hoge intensiteit en een brede verspreiding van het 
licht. Inclusief een zwarte polycarbonaat montagefl ens.
Uitstekend geschikt voor montage in de grille van voertuigen.

Per 2 ledunits ECE R65 Klasse 2 gekeurd.

Technische specifi caties
• Slag- en krasvaste amber lens
• Te synchroniseren met meerdere/andere Whelen 

 led producten
• Eenvoudige opbouwmontage door vlakke achterkant
• Wordt geleverd met foam, rubberen pakking en 

 montage materiaal
• Stroomverbruik van slechts 0,30A gemiddeld
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar garantie

Directionele flitsers
LI
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4”
(102 mm)

1-5/8”
(40 mm)

2”
(48 mm)

Past op plek TIR3

Diverse montage-opties

Zeer brede uitstraling
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ION™ Super-LED® Amber 
ECE R65 klasse 1

Bestelnummer   ION™ Super-LED® amber/clear 12V ECE R65 klasse 1 210-30-0308
Bestelnummer   ION™ Super-LED® amber/clear 24V ECE R65 klasse 1 210-30-0309
Bestelnummer   ION™ Super-LED® montagekit zwart (IONK1B) draaibaar  210-30-0282
Bestelnummer   ION™ Super-LED® montagekit zwart voetstuk (IONPEDB)  210-30-0352
Bestelnummer   ION™ Super-LED® inbouwrubber zwart      210-30-0292

De Whelen Ion ledunit is een super stevige, ultra compacte 
 ledfl itser, ideaal voor montage op of in uw voertuig. Per stuk 
ECE R65 klasse 1 gekeurd. Deze unit met een gepoedercoate 
aluminium behuizing en optimaal beschermde elektronica is 
bestand tegen weersinvloeden, vocht, zout, chemicaliën en 
trillingen. Geschikt voor toepassingen waar levensduur en 
betrouwbaarheid gegarandeerd moeten zijn zoals bij off-
road voertuigen, motorfi etsen, bedrijfsvoertuigen, industriële 
 voertuigen etc.

Per stuk ECE R65 gekeurd, dus met 4 ledunits rondom voldoet 
het voertuig aan de ECE wetgeving.

Technische specifi caties
• Compacte en effectieve ledfl itser
• Voorzien van 6 Super-LEDs
• Vochtbestendig
• 0.4A verbruik bij 12,8V, 0,2A bij 24V
• Te synchroniseren met meerdere Ion fl itsers of andere 

Whelen producten
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

Directionele flitsers
IO

N
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Brede uitstralingshoek

Incl. 2 universele beugels

Snelle opbouwtijd
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ION™ Super-LED® Vlakke montage
AMBER ECE R65 klasse 1

Bestelnummer   ION™ Super-LED® amber/clear 12V ECE R65 klasse 1 210-30-0385
Bestelnummer   ION™ Super-LED® amber/clear 24V ECE R65 klasse 1 210-30-0389

De Whelen Ion ledunit is een super stevige, ultra compacte 
ledfl itser, ideaal voor montage op of in uw voertuig. Per stuk 
ECE R65 klasse 1 gekeurd. Deze unit met een  gepoedercoate 
aluminium behuizing en optimaal bescherm de elektronica is 
bestand tegen weersinvloeden, vocht, zout, chemicaliën en 
trillingen. Geschikt voor toepassingen waar levensduur en 
betrouwbaarheid gegarandeerd moeten zijn zoals bij  off-road 
voertuigen, motorfi etsen, bedrijfs voertuigen, industriële 
voertuigen etc.

Per stuk ECE R65 gekeurd dus met 4 ledunits rondom 
 voldoet het voertuig aan de ECE wetgeving.

Technische specifi caties
• Compacte en effectieve ledfl itser
• Voorzien van 6 Super-LEDs
• Vochtbestendig
• 0.4A verbruik bij 12,8V , 0,2A bij 24V
• Te synchroniseren met meerdere Ion fl itsers of andere 

Whelen producten
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

Directionele flitsers
IO

N
_S

UR
_0

2

Brede uitstralingshoek

Optimale stevigheid

Snelle opbouwtijd
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M4 Amber 
ECE R65 klasse 2

Bestelnummer   M4 12V amber/amber ECE65 klasse 2 210-30-0251
Bestelnummer   M4 24V amber/amber ECE65 klasse 2 210-30-0316
Bestelnummer   M4 fl ensrandkit chroom 210-30-0182
Bestelnummer   M4 fl ensrandkit zwart  210-30-0193
Bestelnummer   M4 beschermprofi el  210-30-0260

Het enige gepatenteerde Linear-LED® optiek op de markt. 
Door de Linear-LED® techniek wordt een hoge lichtintensiteit 
 verkregen en een brede uitstralingshoek. De robuuste ledunit  
is bestand tegen de meest extreme omstandigheden en heeft 
een minimaal stroomverbruik. 

Zeer geschikt voor montage aan de achterzijde van het voertuig 
(stootbalk), rondom bakopbouwen, (grondverzet)machines, en 
speciaal transport. De ledunits zijn per stuk ECE R65 klasse 2 
gekeurd. 

Technische specifi caties
• 12 Super-LEDs in 2 horizontale rijen van 6 
• Voorzien van aluminium achterplaat voor optimale stevigheid 

en een goede warmte afvoer
• Voorzien van dimstand
• Slag- en krasvaste amber lens
• Leverbaar in 12 & 24V, maximale capaciteit door specifi ek 

voltage; lange levensduur
• Eenvoudige opbouwmontage door vlakke achterkant 
• Wordt geleverd met foam, rubberen pakking en montage-

materiaal
• Te synchroniseren met meerdere/andere Whelen 

 ledproducten
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar garantie op de leds

Directionele flitsers
M

4_
EC

E_
04

12-leds

Brede uitstralingshoek

ECE R65 klasse 2

8



WWW.WHELEN.EU

M6 Amber 
ECE R65 klasse 2

Bestelnummer   M6 ledunit 12V amber/amber ECE65 klasse 2 210-30-0264
Bestelnummer   M6 ledunit 24V amber/amber ECE65 klasse 2 210-30-0268
Bestelnummer   M6 fl ensrandkit chroom 210-30-0194
Bestelnummer   M6 fl ensrandkit zwart  210-30-0195
Bestelnummer   M6 vulplaat 15 graden zwart 125-99-0065
Bestelnummer   M6 beschermprofi el  op aanvraag

Het enige gepatenteerde Linear-LED® optiek op de markt. 
Linear-LED® levert een hoge lichtintensiteit met een brede 
 uitstralingshoek. De robuuste ledunit weerstaat de meest 
extreme weers- en gebruiksomstandigheden en heeft een 
minimaal stroomverbruik. 

Zeer geschikt voor montage aan de achterzijde van het voertuig 
(stootbalk), rondom bakopbouwen, (grondverzet)machines, en 
speciaal transport. De ledunits zijn per stuk ECE R65 klasse 2 
gekeurd. 

Technische specifi caties
• 18 Super-LEDs in 2 horizontale rijen van 9
• Voorzien van aluminium achterplaat voor optimale stevigheid 

en een goede warmte afvoer
• Voorzien van dimstand
• Slag- en krasvaste amber lens
• Leverbaar in 12 & 24V, maximale capaciteit door specifi ek 

voltage; lange levensduur
• Eenvoudige opbouwmontage door vlakke achterkant 
• Wordt geleverd met foam, rubberen pakking en montage-

materiaal
• Te synchroniseren met meerdere/andere Whelen ledproducten
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar garantie op de leds

Directionele flitsers
M

6_
EC

E_
02

18-leds

Brede uitstralingshoek

ECE R65 klasse 2
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M7 Amber 
ECE R65 klasse 2

Bestelnummer   M7 12V amber/amber ECE R65 klasse 2 210-30-0250
Bestelnummer   M7 24V amber/amber ECE R65 klasse 2 210-30-0269
Bestelnummer   M7 fl ensrandkit chroom 210-30-0196
Bestelnummer   M7 fl ensrandkit zwart  210-30-0183
Bestelnummer   M7 vulplaat 14 graden zwart 125-99-0060
Bestelnummer   M7 beschermprofi el  210-30-0248

Het enige gepatenteerde Linear-LED® optiek op de markt. 
Linear-LED® levert een hoge lichtintensiteit met een brede 
 uitstralingshoek. De robuuste ledunit weerstaat de meest 
extreme weers- en gebruiksomstandigheden en heeft een 
minimaal stroomverbruik. 

Zeer geschikt voor montage aan de achterzijde van het voertuig, 
rondom bakopbouwen, (grondverzet)machines, en speciaal 
transport. De ledunits zijn per stuk ECE R65 klasse 2 gekeurd. 

Technische specifi caties
• 18 Super-LEDs in 2 horizontale rijen van 9
• Voorzien van aluminium achterplaat voor optimale stevigheid 

en een goede warmte afvoer
• Voorzien van dimstand
• Slag- en krasvaste amber lens
• Leverbaar in 12 & 24V, maximale capaciteit door specifi ek 

voltage; lange levensduur
• Eenvoudige opbouwmontage door vlakke achterkant
• Wordt geleverd met foam, rubberen pakking en 

 montage materiaal
• Te synchroniseren met meerdere/andere Whelen 

 ledproducten 
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar garantie op de leds

Directionele flitsers
M

7_
EC

E_
01

18-leds

Brede uitstralingshoek

ECE R65 klasse 2
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M9 Amber 
ECE R65 klasse 2

Bestelnummer   M9 12V amber/amber ECE R65 klasse 2 210-30-0266
Bestelnummer   M9 24V amber/amber ECE R65 klasse 2 210-30-0270
Bestelnummer   M9 fl ensrandkit chroom 210-30-0198
Bestelnummer   M9 fl ensrandkit zwart  210-30-0197
Bestelnummer   M9 beschermprofi el  op aanvraag

Het enige gepatenteerde Linear-LED® optiek op de markt. 
Linear-LED® levert een hoge lichtintensiteit met een brede 
 uitstralingshoek. De robuuste ledunit weerstaat de meest 
extreme weers- en gebruiksomstandigheden en heeft een 
minimaal stroomverbruik.

Zeer geschikt voor montage aan de achterzijde van het voertuig, 
rondom bakopbouwen, (grondverzet)machines, en speciaal 
transport. De ledunits zijn per stuk ECE R65 klasse 2 gekeurd. 

Technische specifi caties
• 24 Super-LEDs in 2 horizontale rijen van 12
• Voorzien van aluminium achterplaat voor optimale stevigheid 

en een goede warmte afvoer
• Voorzien van dimstand
• Slag- en krasvaste amber lens
• Leverbaar in 12 & 24V, maximale capaciteit door specifi ek 

voltage; lange levensduur
• Eenvoudige opbouwmontage door vlakke achterkant 
• Wordt geleverd met foam, rubberen pakking en 

 montagemateriaal
• Te synchroniseren met meerdere/andere Whelen 

 ledproducten
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar garantie op de leds

Directionele flitsers
M

9_
EC

E_
02

6-1/2”
(165mm)

10-3/8”
(263mm)

1-3/8”
(35mm)

24-leds

Brede uitstralingshoek

ECE R65 klasse 2
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VERTEX™ Amber

Bestelnummer   Vertex™ 12V amber met clear lens 210-30-0361
Bestelnummer   Vertex™ flensrandkit zwart   210-30-0363 
Overige kleuren op aanvraag

De oplossing voor waar de ruimte beperkt is of indien u 
 onopvallende flitsers wilt. De compacte, voordelige en 
 onafhankelijke Vertex™ ledunit.

Gunstig geprijsde, 3-diode Super-LED® waar de  elektronica in 
de basis is ingebouwd. Voor montage overal op uw voertuig, of 
voor inbouw in samengestelde koplampen,  richtingaanwijzers 
en achterlichten. 
De Vertex™  Hideaway ledunit vereist een montagegat van 
slechts 2,54cm.

Technische specificaties
• SmartLED®, heeft geen externe flasher (aansluitprint) nodig
• 25 Scan-Lock™ flitspatronen
• In meerdere richtingen te monteren en te bevestigen in elke  positie
• Optimale lichtverdeling door de unieke lenstechnologie van 

Whelen
• Volledig beschermd tegen vocht en trillingen. Wordt geleverd 

met foam voor een waterdichte afsluiting, en bestand tegen 
trillingen

• 15 cm aansluitkabel
• Eenvoudige installatie door middel van twee schroeven. Er  

hoeven geen drivers, flitsers, voorschakelapparaten of voedingen 
toegevoegd te worden

• Optioneel leverbaar: flenskit in zwart of chroom
• Verkrijgbaar in rood, blauw, amber en wit licht
• Stroomverbruik 0,7A maximaal en 0,28A gemiddeld
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar garantie op de leds

Onopvallende flitsers
VT

X_
03

1/2”
(10mm)

1-5/8”
(41mm)

1”
(25mm)

Kleinste Whelen ledunit

Geen ECE keur

Onopvallend
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De SpitFire™ Plus is een goede oplossing voor uitstekende 
 zichtbaarheid van de voorkant van het voertuig. Voorzien van 
6 Super-LEDs in Linear opstelling. Gemakkelijk op te bergen en 
te gebruiken in meerdere voertuigen. Eenvoudige bevestiging 
door middel van 2 zuignappen aan de ruit.

De schuin afl opende behuizing minimaliseert de refl ectie in 
de voorruit en voorkomt verblinding. De SpitFire Plus wordt 
geleverd inclusief 2,6 meter kabel met verlichte aan/uit-
schakelaar en een keuzeschakelaar voor het fl itspatroon. 

Technische specifi caties
• Clear lens voor een onopvallende uitstraling
• Stroomverbruik 0,75A maximaal en slechts 0,3A gemiddeld
• 45 instelbare fl itspatronen
• Indien gewenst ook vaste montage mogelijk
• 5 jaar garantie op de leds

SpitFire™ Plus LINZ6™ Super-LED®

Bestelnummer SpitFire™ Plus LINZ6™ Super-LED® amber       210-30-0226

Onopvallende flitsers

Minimale inbouwkosten

Brede uitstraling

Zeer compact

SF
PL

S_
01
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De SpitFire™ ION™ is de effectiefste dashboard- ledflitser. In 
de volgende gevallen is deze dashboardflitser een uitkomst: 
 wanneer grilleflitsers niet tot de mogelijkheid behoren, de 
investering te hoog is, of u gewoon extra signalering in uw 
voertuig wilt

Met twee zuignappen eenvoudig en stevig tegen een ruit te 
monteren, ook zeer geschikt voor vaste montage zonder de 
zuignappen. De schuin aflopende behuizing minimaliseert 
de reflectie in de voorruit waardoor je niet wordt verblind. 
De  dashboardflitser is voorzien van 2,4 meter kabel en een 
sigaretten aanstekerplug voorzien van aan/uitschakelaar.  

De stevige polycarbonaat behuizing en ingegoten elektronica 
zorgen voor een optimale bescherming tegen trillingen. Op 
aanvraag ook leverbaar in blauw.

Technische specificaties
• Voorzien van 6 SUPER-LEDs
• Afmetingen lxhxd: 130x40x80mm (exclusief zuignap)
• Vochtbestendig
• Spanning 12V
• Stroomverbruik gem. 0.4A - piek 1.0A
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

WWW.WHELEN.EU

SpitFire™ ION™
ECE R65 klasse 1

Onopvallende flitsers
SF

IO
N

_0
1

Bruikbaar in meerdere  
voertuigen

Minimale montagekosten

Bestelnummer   SpitFire™ ION™ amber dashboardflitser 210-30-0347

ECE R65 klasse 1

14
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De SlimLighter is geschikt voor montage tegen de achterruit.  
Voorzien van 12 Super-LEDs voor maximale intensiteit. Door 
de slanke vormgeving wordt het zicht naar achteren niet 
belemmerd.  De Slimlighter wordt geleverd inclusief 2,6 meter 
kabel met verlichte aan/uitschakelaar en keuzeschakelaar voor 
het fl itspatroon.

Technische specifi caties
• Voorzien van 12 Super-LEDs
• Laag stroomverbruik
• Brede uitstralingshoek
• Clear lens voor onopvallende uitstraling
• 21 selecteerbare Scan-Lock™ fl itspatronen 
• Voorzien van snoer met sigarettenaanstekerplug 

met ”led aan” indicator 
• Lichtgewicht polycarbonaat behuizing met afgeronde 

hoeken; veiliger voor gebruik in het voertuig in geval van een 
ongeval of een airbag activering 

• Afmetingen lxbxh 416 x 45,5 x 42 mm
• Lange levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar HDP ® Heavy-Duty Professional Garantie

SlimLighter™ Super-LED®

Bestelnummer SlimLighter™ Super-LED®  amber  210-30-0035
Andere kleuren op aanvraag.

Onopvallende flitsers

Geen ECE keur

Hoge intensiteit

Slanke vormgeving

SL
IM

L_
01
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Deze nieuwste Whelen leddaklamp heeft een zeer modern 
design. De gestroomlijnde voertuigen van tegenwoordig vragen 
om signalering die hierbij past. De Whelen L40 ECE is hiervoor 
perfect geschikt. De hoogwaardige ledtechnologie verzekert 
een laag stroomverbruik waardoor u de motor van het voertuig 
niet meer hoeft te laten draaien. Optimale bedrijfs zekerheid, 
kapotte lampjes zijn verleden tijd. Al met al een lage TCO (Total 
Cost of Ownership).

Technische specificaties
• ECE R65 klasse 1 amber gekeurd
• Gladde lens waardoor vuil moeilijk hecht
• Stevige slagvaste polycarbonaat lens & montagevoet
• Meerdere lampen synchroniserend en eventueel  alternerend 

aan te sluiten 
• Stroomverbruik:  12V   1,5A maximaal en 0,6A gemiddeld
   24V 0,75A maximaal en 0,3A gemiddeld
• Levensduur van ± 50.000 branduren
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

L40 Super-LED®
ECE R65 klasse 1

NIEUW!

Bestelnummer L40 Super-Led® daklamp 12/24V A ECE R65 klasse 1  210-10-0172

Daklampen

Scherpe prijsstelling 

Modern design

5 jaar garantie

12V & 24V

L4
0_

01
16
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L32 Super-LED® 
ECE R65 klasse 1

Bestelnummer   L32 Super-LED® Daklamp  210-10-0105
Bestelnummer   L32 mirror MT kit  125-99-0056
Bestelnummer   L32 controleunit daklamp   310-99-0063
Bestelnummer   L32 vulplaat voor Volkswagen T5   125-99-0048

De meest heldere 360° ledbaken verkrijgbaar! Voorzien van de 
nieuwste Linear-LED® technologie en met een aerodynamische 
vormgeving. De perfecte daklamp voor de meest extreme 
omstandigheden. Ook een goed bovenaanzicht door de aan de 
bovenzijde gemonteerde leds.

Technische specifi caties
• ECE R65 klasse 1 amber gekeurd
• Geschikt voor montage onder een imperiaal
• Door zijn platte vormgeving vaker geschikt voor parkeer-

garages (afhankelijk van hoogte voertuig en parkeergarage)
• Voorzien van clear lens voor een optimale intensiteit
• Gladde lens waardoor vuil moeilijk hecht
• Robuuste gepoedercoate aluminium basis
• Stroomverbruik: 2,5A maximaal en 1A gemiddeld bij 12,8V
• Meerdere lampen zijn synchroniserend of alternerend 

aan te sluiten
• De leddaklamp is ook verkrijgbaar in pakketvorm voor  
 Vokswagen Caddy, Transporter en Crafter, neem hiervoor 

contact op met de afdeling verkoop
• Lange levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

Daklampen
L3

2_
EC

E_
03

ECE R65 klasse 1

Aluminium basis

Zeer platte ledbaken
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De HCB2 leddaklamp is door Honac en Whelen ontwikkeld in
samenwerking met de politie, voor de politie. Deze unieke 
 combinatie leddaklamp bestaat uit een blauwe lamp ECE65 
klasse 2 en een amber lamp ECE65 klasse1. De lamp is 
beschikbaar in een vlakke montage uitvoering en een pivot 
uitvoering. De pivot uitvoering is volgens DIN14620-ISO04148; 
dit is een gestandaardiseerde montagemogelijkheid voor onder 
andere pivot aansluitingen.

Technische specifi caties
• Blauw ECE65 klasse 2 
• Amber ECE65 klasse 1 
• Robuuste gepoedercoate aluminium basis
• Gladde lens; vuilafstotend
• Aansluitspanning 12V
• Stroomverbruik Blauw 3,46 Amp, Amber 2,76 Amp
• Meerdere lampen zijn synchroniserend of alternerend 

aan te sluiten
• Standaard in gebruik bij de politie
• Garantie: 5 jaar op de leds

HCB2 Combi-Leddaklamp 
ECE R65 blauw klasse 2, amber klasse 1

bestelnummer  HCB2 combi-daklamp ECE R65 vaste montage   210-10-0162
bestelnummer HCB2 combi-daklamp ECE R65 pivot montage   210-10-0163

Daklampen
H

CB
2_

01

Opsteekvariant 
beschikbaar

Zeer hoge intensiteit

Blauw & amber
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Premium signalering met een instapprijs. Deze nieuwe serie 
Whelen led minidaksets heeft een lange levensduur en een 
hoge lichtintensiteit. De Century geeft het voertuig een betere 
zichtbaarheid en meer body dan een leddaklamp. Door de 
geringe hoogte van slechts 61 mm heeft de Century een lage 
luchtweerstand.

Technische specificaties
• Voorzien van een clear lens
• Lens voorzien van Clip-Lock™ systeem voor snelle demon-

tage en service 
• Waterdichte pakking voor optimale afsluiting
• Afhankelijk van de lengte voorzien van 2, 4 of 8 TIR6™ 

 ledmodules 
•	Geëxtrudeerd	aluminium	profiel	voor	optimale	stevigheid
• ECE R65 klasse 1 gekeurd
•	Single	en	double	flash	ECE	flitspatronen	
• 24V op aanvraag leverbaar. 
• Leverbaar in 29,42 en 59 cm.
• Langere lengtes op aanvraag leverbaar. 
• Standaard geleverd met 3,6 meter kabel,aansluitschema  

en steunenset
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar HDP®Heavy-Duty Professional Garantie 

Century™ 
ECE R65 klasse 1

Bestelnummer Century™ 11” 12V am ECE lxbxh: 279x191x64mm (11”) 220-99-0027
Bestelnummer Century™ 16” 12V am ECE lxbxh: 406x191x64mm (16”) 220-99-0028
Bestelnummer Century™ 23” 12V am ECE lxbxh: 584x191x64mm (23”) 220-99-0029
Bestelnummer Century™ ledunit TIR6 A/A  210-30-0030

Daksets
CE

N
T_

01

Voordeligste 
Whelen dakset
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Justice® Super-LED® 
ECE R65 klasse 1

Standaard Justice met 4 hoekflitsers, 1 dag levertijd
Bestelnummer   Justice® ECE Super-LED® dakset 44 inch, 12V, LIN6 hoekunits  220-20-0103
Bestelnummer   Justice® ECE Super-LED® dakset 50 inch, 12V, LIN6 hoekunits  220-20-0104
Bestelnummer   Justice® ECE Super-LED® dakset 56 inch, 12V, LIN6 hoekunits  220-20-0105
Bestelnummer   Justice® zichtbaarheidspakket Volkswagen Caddy  210-30-0300
Bestelnummer   Justice® zichtbaarheidspakket Volkswagen Crafter  210-30-0319
Bestelnummer   Justice® zichtbaarheidspakket Volkswagen Transporter   210-30-0301
Bestelnummer   Justice® zichtbaarheidspakket Volkswagen Amarok   210-30-0374
Maatwerk Justice; uit te breiden met de opties
Bestelnummer   Justice® ECE Super-LED® 22 inch, 12V, lxbxh   558x304x57 mm  220-25-0085
Bestelnummer   Justice® ECE Super-LED® 41 inch, 12V, lxbxh 1040x304x57 mm  220-20-0099
Bestelnummer   Justice® ECE Super-LED® 44 inch, 12V, lxbxh 1120x304x57 mm  220-25-0100
Bestelnummer   Justice® ECE Super-LED® 50 inch, 12V, lxbxh 1320x304x57 mm  220-25-0101
Bestelnummer   Justice® ECE Super-LED® 56 inch, 12V, lxbxh 1520x304x57 mm  220-25-0102
Bestelnummer   Justice® ECE Super-LED® 72 inch, 12V, lxbxh 1820x304x57 mm  220-25-0097
Bestelnummer   Justice® ECE Super-LED® 72 inch, 24V, lxbxh 1820x304x57 mm  220-25-0089
Opties
Bestelnummer   Justice® ledunit CON3 amber ECE R65 klasse 1  230-30-0286
Bestelnummer   Justice® Takedown kit LR11 led verstraler  220-25-0067
Bestelnummer   Justice® Alley light kit LR11 led zijstraler  220-25-0068
Bestelnummer   Justice® richtingaanwijzer met “E” keur  425-10-0029
Bestelnummer   Justice® montagekit RMKAJ29 voor lichtbalk, verstelbaar  125-10-0013

De Justice is een zeer gunstig geprijsde hoogwaardige 
dakset.StandaardisdeJusticevoorzienvan4hoekflitsers,
ieder voorzien van 6 Super-LEDs. De dakset is met een 
aantal opties uit te breiden. Goed voor een perfecte 360° 
 zichtbaarheid en voldoet hiermee aan aan ECE R65 klasse 1. 
Het robuuste frame is gemaakt van aluminium. De dakset 
wordt  geleverd met clear polycarbonaat lenzen voor een 
“stealth look”.

Dankzij zijn slanke vormgeving (slechts 57mm hoog) heeft 
de Justice een minimale luchtweerstand. Hierdoor verbruikt 
een voertuig minder brandstof ten opzichte van andere 
 daksets. Bij het kant-en-klare zichtbaarheidspakket zitten 
alle benodigde montagematerialen om de dakset op de 
originele punten van het voertuig te monteren.

Technische specificaties
• Voorzien van Super-LED® technologie
• Standaard geleverd met clear polycarbonaat lenzen
• Lage luchtweerstand
• Stroomverbruik: 3,2A
• Geleverd met aansluitkabel, aansluitschema en kunststof 

montagesteunen
• Lange levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar garantie op de leds 

Daksets
JU

ST
_0

1

Diverse opties

Gestroomlijnd design

Voordelige keus
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Dakset met een geëxtrudeerd aluminium boven en onderprofiel 
voor optimale stevigheid. Door de modulaire opbouw heeft 
de Liberty™ zeer veel mogelijkheden op het gebied van extra 
signalering en opties in de dakset. Dit biedt de mogelijkheid 
tot verschillende functionaliteiten voor diverse toepassingen 
met een eenduidige uitstraling. Ook op een later tijdstip is de 
indeling van de dakset gemakkelijk te veranderen en/of uit te 
breiden. 

Standaard is de Liberty™ voorzien van 4 hoge intensiteit  
Linear-LED®  hoekflitsers voor rondom zichtbaarheid.
Voor optimale doorlating van het licht is de dakset standaard 
voorzien van clear lenzen. Elke sectie van de dakset is op maat 
samen te stellen, dus een combinatie van diverse lenskleuren 
en tussenschotten is mogelijk. 

De Liberty™ is ontworpen voor ruw en langdurig gebruik. 
Door de hoge kwaliteit, de mogelijkheid tot maatwerk en de 
robuuste uitstraling wordt de Liberty™ veel gebruikt door 

 handhavingdiensten (o.a. Douane, NVWA), wegbeheerders 
 (Provincies) Gemeentes en verkeersregelaars (o.a. Traffic Support)
De dakset wordt geleverd met aansluitkabel, aansluitschema 
en kunststof montagesteunen. 

Technische specificaties
• Linear-LED® voor een hoge lichtintensiteit en Super-LED® 

technologie voor een brede uitstraling.
• Geextrudeerd aluminium profiel
• Standaard voorzien van clear lenzen, gekleurde lenzen optioneel
• Slanke, aerodynamische vormgeving
• Stroomverbruik 3,2A
• Levensduur van ± 100.000 branduren 
• 5 jaar garantie op de leds

Liberty™ Super-LED®
ECE R65 klasse 1

Daksets

Hoge intensiteit

Premium materialen

Veel opties

LI
BE
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Bestelnummer Liberty™ 43” 12V am/cl ECE R65 klasse 1 220-25-0074
Bestelnummer Liberty™ 54” 12V am/cl ECE R65 klasse 1 220-25-0076
Bestelnummer Liberty™ 48” 12V am/cl ECE R65 klasse 1 220-25-0075
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Daksets
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Opties voor Liberty™

Bestelnummer ledunit 500LIN6 12V am/cl 210-30-0257

Bestelnummer ledunit 500 12V am 5mm LED R.A.W. LFL 210-30-0008

Bestelnummer ledunit 500 12V rd 5mm LED Rem/Achterlicht LFL 210-30-0212

Bestelnummer Takedown-Light LED 2xEdge LFL 220-25-0052

Bestelnummer Takedownkit LR11 led LFL 220-25-0069

Bestelnummer Automat.dimfunctie LFL liberty  (NIET ECE) 220-25-0070

Bestelnummer Alley-Light 12VLFL Kit led ECE 220-25-0087

Bestelnummer montagekit RMKAJ29 v lichtbalk, verstelbaar 125-10-0013

Bestelnummer beugel dakset dakrail RVS 125-35-0021

Bestelnummer daksetsteun => antidiefstal 125-35-0318

Bestelnummer	 Bedienkast	TACTLD1	12V	Verkeersgeleider/Traffic	advisor	
  (LIN6 ledunits apart bijbestellen.  5x tbv 43”/6x 48” /7x 54”) 200-10-0026

Voertuigspecifieke	klembeugels	op	aanvraag
Matrixborden	fixed	en/of	full	matrix	op	aanvraag.	
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Liberty™ WeCan® Duo Color  
Amber/Clear

Vraag onze afdeling verkoop naar een op-maat oplossing geheel naar uw wensen en eisen.

Signalering, verlichting en verkeersgeleiding ineen.
Nu is het mogelijk om verschillende kleuren te gebruiken aan 
de voor-, achter- en zijkant van de dakset. 

U schakelt de gewenste kleur verlichting aan iedere kant 
van het voertuig in door middel van één druk op de knop. De 
Lineair-LED ®  lichtbalk is voorzien van de nieuwste generatie 
ultra heldere, ultra groothoek Super-LED-technologie met een 
lange levensduur en een laag stroomverbruik, in de slanke 
 Liberty aerodynamische behuizing.

Kies hoge intensiteit werk- of waarschuwingslicht wanneer 
en waar u dit nodig heeft. WeCan modellen bieden volledig 
programmeerbare configuraties en flitspatronen met eenvoudig 
te gebruiken software.
De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt, met intense verlichting 
maakt u uw werk gemakkelijker en veiliger! 

Technische specificaties
• Combinatieverlichting van twee kleuren in één enkele  
 Super-LED® module
• WeCan technologie voor volledig programmeerbare  
 configuraties en flitspatronen
• Optionele Duo Super-LED® Traffic Advisor ™ bestaande 

uit 5 of 6 lampen maakt het mogelijk om te schakelen van 
waarschuwingsverlichting naar een verkeersgeleider

• Extra veiligheidsvoorziening voor het stoppen bij een voertuig 
door gecombineerd waarschuwingslicht en werklicht

• Verkrijgbaar in zowel WeCan® als standaard lichtbalken
• Afmetingen H 64 x B 304 mm. Verkrijgbaar in drie standaard 

lengtes van 43 inch/109cm, 48 inch/123cm en 54 inch/137 cm
• Laag stroomverbruik
• Lange levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

Daksets
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Hoge intensiteit

Geen ECE

Combi color
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Bestelnummer    Ultra Freedom™ leddakset 44 inch am/cl lens ECE R65 klasse 2 220-35-0024
Bestelnummer    Ultra Freedom™ leddakset 50 inch am/cl lens ECE R65 klasse 2 220-35-0026
Bestelnummer    Ultra Freedom™ leddakset 55 inch am/cl lens ECE R65 klasse 2 220-35-0027
Bestelnummer    Ultra Freedom™ leddakset 60 inch am/cl lens ECE R65 klasse 2    220-35-0042

De Ultra-Freedom™ dakset is voorzien van de nieuwste 
 generatie Linear-LED® technologie. De Ultra Freedom™ dak-
set biedt de meeste mogelijkheden qua modulaire  opbouw. 
 Standaard is de dakset voorzien van vier dubbellaags 
hoekunits met in totaal 48 Super-LEDs. Goed voor 360° zicht-
baarheid, een extreme intensiteit en een maximale spreiding 
van het licht.
Het sterke H-profiel voor optimale stabiliteit is gemaakt van 
 aluminium. Dé standaard  voor onder andere Politie, Koninklijke 
Marechaussee, Schiphol, TT circuit Assen.

Technische specificaties
• Standaard is de dakset uitgevoerd met clear lenzen
 Amber lenzen zijn optioneel, zonder meerprijs
• Standaard geleverd met aansluitkabel, aansluitschema en 

kunststof montagesteunen
• Standaard geleverd met clear schotjes tussen de lenzen, 

zwart leverbaar zonder meerprijs
• Componenten van deze dakset zijn uit voorraad leverbaar
• Maatwerk leverbaar, tot een afmeting van 250 cm
• Dimstand naar klasse 1
• Single en double flash ECE flitspatroon
• Stroomverbruik: 6A dagstand, 3A dimstand bij 12V
• De ledunits hebben een levensduur van ± 100.000 brand uren
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

44 inch is verdeeld in 5 secties
50 inch is verdeeld in 6 secties

55 inch is verdeeld in 7 secties
60 inch is verdeeld in 8 secties

Ultra Freedom™ 
ECE R65 klasse 2

Daksets

Meeste optie
mogelijkheden

Optimale dakset voor 
matrixbord

Dubbellaags hoekflitsers

24



WWW.WHELEN.EU

Daksets
UF

_E
CE

_0
2

Extra ledunit CON3 230-30-0286

Richtingaanwijzer E-keur 110-25-0082

Set Alleylights 12V cl/cl 220-25-0061

Takedown ledlight cl/cl (zijstraler) 220-35-0019

Full Matrixbord (incl. montageplaat, kabel & programmering) 3 secties op aanvraag

Zonnepaneel  220-25-0066

360° werk/zoek ledlamp  210-30-0343

Camerasysteem, ANPR, streaming video op aanvraag

Traffic-Advisor®	 op aanvraag

Canbusaansturing op aanvraag

Voertuigspecifieke	onderbouw op aanvraag

Verstelbare daksetsteunen (meerprijs) 125-10-0013

RVS anti-diefstal daksteunen (meerprijs) 125-35-0318

RVS daksetsteunen roofrails (meerprijs) 125-35-0021

Bedienkast PCC8R 200-10-0033

Pioneer werklampen op dakset op aanvraag

Groene commandoverlichting op aanvraag

Klembeugelset	voertuigspecifiek op aanvraag

Prijzen van alle opties is inclusief montage in de dakset bij eerste levering.

Bij specifieke wensen kunt u contact opnemen voor nog meer maatwerk.

Alleylight (dakset voorzien van clear lenzen)

Zonnepaneel (dakset voorzien van clear lenzen) Full matrix tekstbord & Zoeklicht  
(dakset voorzien van clear lenzen)
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Een verkeersgeleider is de meest effectieve manier voor het 
waarschuwen van achteropkomend verkeer. Met lichtsignalen 
stuurt u de andere weggebruikers gemakkelijk de gewenste 
richting op. Naast de mogelijkheid van integratie van een 
verkeers geleider in een Whelen dakset bestaan er ook op 
 zichzelf staande mogelijkheden. 

De CON3™ Traffi c-Advisor™ heeft een stevige aluminium 
 behuizing met 8 Whelen CON3™ ledunits. De ledunits zijn 
voorzien van clear lenzen voor optimale doorlating van licht. Er 
is de keuze uit een uitvoering met bedrade of een draadloze 
bedienkast. Vooral bij de uitvoering met draadloze bedienkast 
is de opbouwtijd erg laag. In dit geval volstaat het leggen van 
de voeding naar de traffi c-advisor. De bedienkast hangt u met 
een clip aan het dashboard. 

Alle verkeersgeleiders worden standaard geleverd met 
de uitgebreide bedienkast deze heeft de volgende voor-
geprogrammeerde mogelijkheden:

• De units fl itsen van links naar rechts
• De units fl itsen van rechts naar links
• De units fl itsen van het midden naar buiten

• De units fl isen in een vooraf in te stellen patroon
• Dimfunctie voor de aangesloten units
• Indicator van 8 leds die het patroon van de verkeersgeleider 

aangeeft

Zit uw gewenste verkeersgeleider er niet bij? Neem gerust 
 contact op want dit is slechts 1 van de vele mogelijkheden. 
Ook op het gebied van maatwerk bent u aan het goede adres. 

Technische specifi caties
• Hoge intensiteit directionele ledunits
• Laag aluminium profi el
• Robuuste, waterbestendige ledmodules
• 6 programmeerbare opeenvolgende richting-fl itspatronen , 

tot 8 Scan-Lock ™ fl ashpatronen
• Kabels voorzien van snelkoppeling 
• Leddisplay op regelkop toont ingesteld fl itspatroon 
• Laag stroomverbruik 
• Afmetingen H x D x L (2-3/8” (60mm) x 2-3/8” (60mm) x 

45-1/8” (115cm)
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar garantie op de leds

CON3™ Super-LED® Traffi c Advisor™

Bestelnummer RFCF85, draadloze afstandsbediening  235-10-0176
Bestelnummer  CON3™ Super-LED® Traffi c Advisor™ TACF85 8 modules  235-10-0041

Verkeersgeleiders

Robuust

Snelle opbouwtijd

Modulaire opbouw

CO
N
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TA165 Traffic Advisor™

Bestelnummer   TA165 Traffic Advisor™ 12V 16-led LIN6 ledmodules 12V lxhxd 1170 x 590 x 89 mm 235-10-0177
Bestelnummer   TA165 Traffic Advisor™ 24V 16-led LIN6 ledmodules 24V lxhxd 1170 x 590 x 89 mm 235-10-0178
Bestelnummer   TA125 Traffic Advisor™ 12V 12-led LIN6 ledmodules 12V lxhxd 1170 x 406 x 89 mm 235-10-0184
Bestelnummer   TA125 Traffic Advisor™ 24V 12-led LIN6 ledmodules 24V lxhxd 1170 x 590 x 89 mm 235-10-0185

Veiligheid boven alles!  
Om naderend verkeer tijdig een juiste richting op te kunnen 
sturen in  gevaarlijke situaties moet je tegenwoordig extreem 
goed opvallen. De omgevingsverlichting (ledlantaarnpalen, 
xenon verlichting op voertuigen, etc)  wordt steeds intenser 
waardoor opvallen moeilijker wordt. De Whelen TA165   
Traffic Advisor™  geeft  heldere, duidelijke en directe  licht-
signalen voor de overige weggebruikers. Het profiel bestaat uit 
geëxtrudeerd aluminium. Dit zorgt voor een optimale stevigheid 
en een laag eigen gewicht. De zwarte poedercaoting geeft een 
perfecte afwerking , bestand tegen jarenlange weersinvloeden. 

Door de modulaire opbouw van de Traffic Advisor™ zijn alle 
onderdelen los leverbaar. Veelal uit voorraad. Te monteren 
door middel van 6 “slide” bouten aan de achterzijde van het 
 aluminium profiel. Bij de Traffic Advisor wordt een uitge breide 
bedienkast geleverd met aan/uit/dimfunctie, draaiknop 
voor keuze van het patroon en controle leds zodat duidelijk 
 zicht baar is welk patroon er ingesteld is. Door middel van 
dipswitches op de achterkant van de bedienkast zijn de diverse 
patronen, ook na montage, makkelijk instelbaar. 

Technische specificaties
• Voorzien van 16 LIN6 ledmodules met in totaal maar liefst 

96 Super-LEDs
• Voorzien van dimstand (keuzemogelijkheid op bedienkast)
• 4 bedienfuncties, pijl naar links, pijl naar rechts, pijl vanuit 

midden en alles flits
• 8 programmeerbare flitspatronen
• Levensduur van  ± 100.000 branduren
• 5 jaar garantie op de leds

Verkeersgeleiders
TA
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Modulaire opbouw

Exteme intensiteit

Meest luxe traffic advisor
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3 Inch Rond

Bestelnummer   3 Inch Rond wit 6 leds 12V 210-30-0307

Compacte en robuuste interieurverlichting. Ideaal voor binnenin 
het voertuig. Met name daar waar weinig ruimte beschikbaar 
is. Ook uitstekend geschikt voor montage aan de buitenzijde 
van het voertuig. Voorzien van 6 heldere Super-LEDs voor 
een maximale lichtopbrengst. Aluminium basis voor  optimale 
 stevigheid en beschermde elektronica. Dankzij een diameter
van 75mm en een hoogte van slechts 12mm is deze 
 interieurverlichting op vrijwel elke plek te monteren. 

Gemakkelijke en snelle montage door de vlakke achterkant.  
Uitsparingen in plaatwerk zijn overbodig. Slechts twee 
 montagegaten noodzakelijk, plus een gat voor de kabel.

Levering inclusief montagerubber voor een perfecte aansluiting. 

Technische specificaties
• Voorzien van 6 Super-LEDs
• Afmetingen: diameter 75mm, hoogte 12mm
• Aluminium basis
• Vlakke montage
• Lichtopbrengst 360 lumen
• Stroomverbruik 0,36A bij 12,8V
• Lange levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar garantie op de leds

Interieurverlichting
3R

_0
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Premium uitstraling

Aluminium basis

Zeer compact
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Strip-Lite™

Bestelnummer   Strip-Lite™   6-led  12V  clear 210-30-0338
Bestelnummer   Strip-Lite™ 18-led  12V  clear 210-30-0306
Bestelnummer   Strip-Lite™ 18-led  24V  clear  NIEUW 210-30-0339
Bestelnummer   Strip-Lite™ montagesteun 45 gr. 210-30-0157
Bestelnummer   Strip-Lite™ bescherm-U-profiel 210-30-0158

U wilt graag goed zicht hebben als u iets uit de auto wilt 
pakken. De standaard verlichting in de laadruimte van een 
bedrijfswagen is vaak maar minimaal. De Strip-Lite™ is een 
ideale aanvulling op de bestaande interieurverlichting en geeft 
u voortaan perfect zicht achterin uw laadruimte.

Door het ‘warme’ witte licht zijn de Strip-Lites  ideaal om boven 
een werkbank/bureau te gebruiken. Ook als u langere tijd 
onder dit licht werkt blijft het prettig aan de ogen. Voorzien van 
6- of 18-Super-LEDs. 

Volledig ingegoten elektronica voor een optimale bescher ming  
tegen trilling en vocht. Deze verlichting is zelfs buiten het voertuig 
te gebruiken. Laag stroomverbruik waardoor u ook lange tijd 
de verlichting kunt gebruiken zonder een 2e accu of de motor 
te laten draaien. Stevige behuizing en slagvaste lens. Een 
 aanwinst voor uw interieur door de premium afwerking.

De speciale “frosted” lens voorziet in een hogere lichtopbrengst 
en optimale verspreiding van het licht. Hierdoor is plaatsing in 
het midden van het voertuig mogelijk waardoor u ook naar de 
zijkanten prima licht heeft.

Ook verkrijgbaar in voertuig specifieke pakketten. Onder 
 andere Volkswagen Caddy, Transporter en Crafter. Neem 
 contact op voor meer informatie. 

Technische specificaties
• Voorzien van Super-LED®
• Optimale bescherming tegen vocht en trillingen
• Lichtopbrengst 6-led 160 lumen 
                           18-led 480 lumen
• Stroomverbruik 6-led 0,16A
                            18-led 0,48A
• Lange levensduur van ± 100.00 branduren
• 5 jaar HDP® Heavy Duty Professional Garantie

Interieurverlichting
ST

RL
_0
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Hoog afwerkingsniveau

Zeer compact

‘Warm’ wit licht
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6 Inch Rond

Bestelnummer   6 Inch Rond wit 18-led 12V 210-30-0312
Bestelnummer   6 Inch Rond wit 6-led 12V 210-30-0313
Bestelnummer   6 Inch Rond wit/blauw 6-led 12V 210-30-0315
Bestelnummer   6 Inch Rond wit/rood 6-led 12V 210-30-0314

Super-LED® binnenverlichting met een laag profi el en vlakke 
opbouw. Helder, gelijkmatig verdeelde verlichting voor uw 
cabine, interieur en werkruimte in een vrijwel naadloos 
 gemonteerde lampkop.

Whelen 6” rond  ledunit simuleert daglicht voor een nauw-
keuriger zicht en oprechte kleuren. De binnenverlichting biedt 
helder en gelijkmatig licht met behulp van high performance 
Super-LEDs. Door de vlakke opbouw is het zeer gemakkelijk 
deze kwaliteitslamp te  monteren. 

Leverbaar in een heldere uitvoering met 6- of 18-leds met 
 dimfunctie en 2 gecombineerde varianten, helder/rood en 
helder/blauw waarop beide kleuren schakelbaar zijn. Tevens 
voorzien van extra aansluitingen voor een deurcontact. 

Technische specifi caties
• Laag profi el van slechts 16mm
• Vlakke opbouw 
• Achtergrondverlichting schakelaar
• De uitvoering met 18-leds is bedoeld als alternatief voor de 

bestaande 8” rond binnenverlichting
• De tweekleurige versies beschikken over twee, op de lens 

ge monteerde schakelaars, één voor aan en uit en één voor 
de kleur

• De tweekleurige modellen hebben een speciale draad, deze 
is beschikbaar voor elke kleurbron (grond geactiveerd) door 
middel van een extra schakelaar (deurcontact)

• 12V
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• Vijf jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

Interieurverlichting
6R

_0
2

Combi color

Schakelaar op lamp

Hoge lichtopbrengst
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Super-LED® binnenverlichting met een laag profiel en vlakke
opbouw. Helder, gelijkmatig verdeelde verlichting voor uw
cabine, interieur en werkruimte in een vrijwel naadloos 
 gemonteerde lampkop.

Whelen 8” rond ledunit simuleert daglicht voor een nauw-
keuriger zicht en oprechte kleuren. De binnenverlichting biedt
helder en gelijkmatig licht met behulp van high performance
Super-LEDs. Door de vlakke opbouw is het zeer gemakkelijk
deze kwaliteitslamp te monteren.

Leverbaar in heldere uitvoering met 9-leds en voorzien van 
dimfunctie.

Technische specificaties
• Laag profiel van slechts 16mm
• Vlakke opbouw
• Achtergrondverlichting schakelaar
• 12V
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• Vijf jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

8 Inch Rond

Bestelnummer 8 inch rond wit 9 leds 12V  210-30-0161

Interieurverlichting

Minimaal schaduwbeeld

Evenaring van daglicht

“Warm” wit licht

8I
N

CH
_0

1
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PAR-36

Bestelnummer   PAR-36 ledwerklamp opbouw 12/24V 210-99-0117 
Bestelnummer   PAR-36 ledwerklamp handheld 12/24V 210-99-0115 

Perfect lichtbeeld door het unieke flood/spot  lichtoptiek. De 
PAR-36 verschaft u optimale zekerheid door de ledtechnologie 
en een garantie van maar liefst 5 jaar. De lamp geeft een ultra 
helder licht en verbruikt zeer weinig stroom ten opzichte van 
een conventionele halogeenlamp. Aan te sluiten op zowel 12V 
als 24V.

De hoge kwaliteit waarborgt, ook door de jaren heen, een hoge 
intensiteit.

Technische specificaties
• 6 Super-LEDs met 500 bruikbare lumen voor een  superieure 

intensiteit en effectiviteit
• Ongevoelig voor trillingen, kou en vocht 
• Bij het inschakelen direct de maximale lichtopbrengst 

 beschikbaar
• Slagvaste polycarbonaat lens
• Metalen behuizing van de ledunits met een speciale  coating 

voor optimale warmte-afvoer
• Stroomverbruik 0,85A@12V en 0,325A@24V
• Afmetingen: diameter 120mm, diepte 87 mm, 

 montage beugel 20 mm
• Levensduur van ±50.000 branduren 
• 5 jaar HDP® Heavy Duty Professional Garantie

Werk- en zoeklichten
PA

R3
6_

03

4-1/2”
(111mm)

2”
(51mm)

12V & 24V

Slagbestendige behuizing

Uniek spot/flood optiek
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Pioneer Nano™

Bestelnummer   Pioneer Nano™ 3-led 12V zwart  210-99-0144
Bestelnummer   Pioneer Nano™ 3-led 24V zwart  op aanvraag
Bestelnummer   Pioneer Nano™ 6-led 12V zwart  210-99-0146
Bestelnummer   Pioneer Nano™ 6-led 24V zwart  210-99-0145

Maximale lichtopbrengst & zekerheid met de Whelen Pioneer 
Nano. De nieuwe kleinste telg van de Pioneer serie. Maximale 
lichtopbrengst en zekerheid met de Whelen Pioneer Nano™ 
werklamp. Door zijn compacte afmeting is montage op vrijwel 
iedere plek mogelijk.

Zeer stevige behuizing, bestand tegen alle weersinvloeden. 
Betrouwbare ledtechnologie voor een lange levensduur en een 
laag stroomverbruik De 3-led variant heeft een lichtopbrengst 
van 1100 lumen. De 6-led variant 1800 lumen.

Door gebruik van het juiste lichtoptiek creëert de lamp altijd 
een perfect lichtbeeld.

Technische specificaties
• Standaard wordt de lamp geleverd met een 8° spot optiek 
•	Tevens	wordt	er	een	40°	x	20°	flood	optiek	bijgeleverd 

(brede uitstraling)
• Zwarte poedercoat afwerking
• Optimaal behoud van de lichtintensiteit gedurende looptijd 

door hoogwaardige elektronica en een perfecte koeling 
• Beschermingsgraad IP67 dus stof- & waterdicht
• Inclusief montagebeugel en bevestigingsmateriaal
• Gewicht 280 gram (3-led), 400 gram (6 led)
• Kabellengte 180 cm
• Stroomverbruik: 
 3-led variant  1A @ 12V,  0,5A @ 24V
 6-led variant  2A @ 12V,     1A @ 24V
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

Werk- en zoeklichten 
PN
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89mm 44mm

48mm
57mm

89mm 44mm

67mm
76mm

89mm 44mm

48mm
57mm

89mm 44mm

67mm
76mm

Laag stroomverbruik

Kleinste behuizing

Klein en krachtig
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De Whelen Pioneer Micro™ levert maximale lichtopbrengst en 
zekerheid. De lichtopbrengst bedraagt maar liefst 4100  lumen. 
Doordat de Pioneer Micro™ standaard over 4 lichtoptieken 
beschikt, is er voor iedere toepassing een  perfect lichtbeeld 
voorhanden. 
Gedurende de looptijd zal de intensiteit minimaal afnemen 
ten opzichte van halogeen, xenon of basis ledlamp. Een ideale 
combinatie van hoge lichtopbrengst in een makkelijk hanteerbaar 
formaat. Maatwerkmogelijkheden op statief, met handvat en 
magneetversie.

Technische specificaties
• Robuuste gegoten aluminium behuizing met koelribben 
• Zwarte poedercoat afwerking
• Optimaal beschermde elektronica, bestand tegen de 

 extreemste invloeden 
• Standaard wordt de lamp geleverd met een 8° spot optiek 
• Tevens worden er 3 andere optieklenzen bijgeleverd, die 

 gemakkelijk te verwisselen zijn: 
 90° x 20° extra breedstalend
 40° x 20° breed lichtbeeld
 40° x 8°  langwerpig lichtbeeld 
• Lichtopbrengst 4100 lumen
• Beschermingsgraad IP67, dus stof- & waterdicht 
• Verbruik van 4A @12.8V  2A @ 24V
• Inclusief RVS montagebeugel
• Gewicht: 0,75 kg
• Levensduur van ± 100.000 branduren
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

Pioneer Micro™ Super-LED®

Bestelnummer   Pioneer Micro™ ledwerklamp 12V zwart  210-99-0134
Bestelnummer   Pioneer Micro™ ledwerklamp 24V zwart  210-99-0135

Werk- en zoeklichten 
PM
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4 lichtoptieken

4-3/4”
(121mm) 2-7/8”

(73mm)

3-1/8”
(80mm)

4-5/8”
(118mm)

4-1/4”
(108mm)

1-1/4”
(32mm)

4100 lumen

Compact en krachtig
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Maximale lichtopbrengst & zekerheid met  
de PIONEER PLUS serie
De Pioneer Plus™  serie ledwerklampen zijn leverbaar 
in verschillende uitvoeringen in wit en in zwart. Zo zijn 
de lampen er in enkele en dubbele uitvoering. Een 8° 
Spotlight is verkrijgbaar in enkele uitvoering. Zo is er 
voor iedere toepassing altijd een perfect lichtbeeld.

Pioneer Plus™ SERIE

14”
(356 mm)
13.560”
(mm)

2-1/2”
(64mm)
2-5/16”
(59mm)

3-7/16”
(87 mm)

4-1/8”
(105 mm)

3-11/16”
(94 mm)

8-1/8”
(206 mm)

7-3/8”
(187 mm)

3-11/16”
(94mm)

14”
(356 mm)
13.560”
(mm)

2-1/2”
(64mm)
2-5/16”
(59mm)

3-7/16”
(87 mm)

4-1/8”
(105 mm)

3-11/16”
(94 mm)

8-1/8”
(206 mm)

7-3/8”
(187 mm)

3-11/16”
(94mm)

Uitvoering Stroom-
verbruik

Watt Lichtopbrengst

Pioneer Plus enkel 12V   6A   70W  7000 Lumen

Pioneer Plus enkel 24V   3A   70W  7000 Lumen

Pioneer Plus dubbel 12V 12A 150W 14000 Lumen            

Pioneer Plus dubbel 24V   6A 150W 14000 Lumen

Technische specificaties
• Door het ontbreken van Ultraviolet licht komen en ‘s nachts minder 

insecten op de lamp af
•  Direct maximale lichtopbrengst beschikbaar
•  Gedurende de looptijd zal de lichtintensiteit minimaal afnemen ten 

opzichte van halogeen, xenon of basic ledlamp
•  Robuust gepoedercoat aluminium
•  IP67 beschermingsgraad dus stof- & waterdicht
•  Optimaal beschermde elektronica, bestand tegen de meest extreme 

weersinvloeden
•  Levensduur van ± 100.000 branduren
•  5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

WWW.WHELEN.EU

Tot 30.000 lumen

Lange levensduur 

Maatwerk mogelijk
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Werk- en zoeklichten
PP
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15° Floodlicht 

Horizontaal Floodlicht

15 ° Spotlicht 

Bovenaanzicht lichtbundel  

15° Floodlicht 

Horizontaal Floodlicht

15 ° Spotlicht 

Bovenaanzicht lichtbundel  

15° Floodlicht 

Horizontaal Floodlicht

15 ° Spotlicht 

Bovenaanzicht lichtbundel  

15° Floodlicht 

Horizontaal Floodlicht

15 ° Spotlicht 

Bovenaanzicht lichtbundel  

Bestelnummer Pioneer Plus™ enkele ledwerklamp 12V wit 210-99-0109

Bestelnummer Pioneer Plus™ enkele ledwerklamp 12V zwart 210-99-0110

Bestelnummer Pioneer Plus™ enkele ledwerklamp 24V wit 210-99-0130

Bestelnummer Pioneer Plus™ enkele ledwerklamp 24V zwart 210-99-0133

Bestelnummer Pioneer Plus™ dubbele ledwerklamp 12V wit 210-99-0111

Bestelnummer Pioneer Plus™ dubbele ledwerklamp 12V zwart 210-99-0112

Bestelnummer Pioneer Plus™ dubbele ledwerklamp 24V wit 210-99-0129

Bestelnummer Pioneer Plus™ dubbele ledwerklamp 24V zwart op aanvraag

Bestelnummer Pioneer Plus™ dubbele combi-ledwerklamp 12V zwart 210-99-0140

Bestelnummer Pioneer Plus™enkele ledwerklamp  8° Spotlight 12V wit 210-99-0120

Bestelnummer Pioneer Plus™enkele ledwerklamp  8° Spotlight 12V zwart op aanvraag

Bestelnummer Pioneer Plus™enkele ledwerklamp  8° Spotlight 24V wit 210-99-0131

Bestelnummer Pioneer Plus™enkele ledwerklamp  8° Spotlight 24V zwart 210-99-0121

Bestelnummer Pioneer Plus™ opbouwbeugel enkele ledwerklamp wit 210-99-0083

Bestelnummer Pioneer Plus™ opbouwbeugel enkele ledwerklamp zwart 210-99-0122

Bestelnummer Pioneer Plus™ opbouwbeugel dubbele ledwerklamp wit 210-99-0084

Bestelnummer Pioneer Plus™ opbouwbeugel dubbele ledwerklamp zwart 210-99-0128

Bestelnummer Pioneer Plus™ inbouwbehuizing enkele ledwerklamp wit 210-99-0085

Bestelnummer Pioneer Plus™ inbouwbehuizing dubbele ledwerklamp wit 210-99-0086

Bestelnummer Pioneer Plus™ draaivoet & beugel enkele ledwerklamp wit 210-99-0143

Bestelnummer Pioneer Plus™ fl asher 12V 210-99-0087

Bestelnummer Pioneer Plus™ Max dubbele fl ood + dubbele spotlight Op aanvraag

Bestelnummer Pioneer Quad™ vierdubbele ledwerklamp Op aanvraag
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Night-Owl

Optimale prestatie
Deze robuuste werklamp voorzien van de laatste gepaten-
teerde ledtechniek heeft een zeer hoge lichtopbrengst van 
28000 lumen, dankzij de laatste gepatenteerde ledtechniek. 
Het verbruik is slechts 280 W bij 12V. Dit levert onder andere 
de volgende voordelen:

• geen aggregaat nodig
• werken zonder herrie
• geen luchtvervuiling
• geen verspilling van kostbare brandstof 

Ruimtebesparende montage
De montage gebeurt op het voertuigdak waardoor er geen 
mast in het voertuig zit. Dit levert ruimtebesparing op in de 
auto. Doordat de Night-Owl ingeklapt zeer compact is heeft de 
lamp een geringe opbouwhoogte waardoor deze lamp ook te 
gebruiken is bij lage doorrijhoogte.

Veilig en gebruiksvriendelijk
De Night-Owl  is veilig in gebruik doordat deze uitsluitend  
gebruikt kan worden als de handrem is ingeschakeld. Bij 
te lage spanning schakelt het apparaat zich uit en gaat 

 auto matisch terug in de ruststand. Hierdoor komt de gebruiker 
nooit voor de verrassing te staan dat het systeem niet meer  
in kan klappen.

Technische specificaties
• Duurzaam en betrouwbaar
• Robuuste behuizing
• Weer en schokbestendig
• Licht bij inschakeling direct beschikbaar
• Kleuren blijven zichtbaar
• Geen UV licht en dus geen insecten
• Geen verschil in lichtopbrengst door temperatuur
• Compact
• Ruimtebesparend
• Hoge lichtopbrengst
• Laag verbruik
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

Werk - en zoeklichten
N

O_
03

VOOR IEDERE  
TOEPASSING GESCHIKT 

DOOR MODULARIE  
LAMPEN

Neem contact op met de afdeling verkoop voor een maatwerk aanbieding aangepast aan uw wensen en eisen.
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Perimeter

Bestelnummer   Perimeter 12V zwart 210-30-0326
Bestelnummer   Perimeter 24V zwart 210-30-0327

Multifunctioneel ontwerp voor een brede toepasbaarheid van 
werkverlichting rond hulpverlenings- en bedrijfsvoertuigen. 
De Perimeter ledverlichting is ook bijzonder geschikt als 
interieurverlichting (van motorcompartimenten), verlichting 
op loopbruggen, in pick-up trucks, als grondverlichting etc. 
De  Perimeter ledunit geeft zeer helder wit licht en is uiterst 
 betrouwbaar  doordat de unit bestand is tegen weersinvloeden 
en trillingen. 

Technische specificaties
• 6 Super-LEDs in een stevige zwarte polycarbonaat behuizing 
• Neerwaarts geprojecteerd onder een hoek van 40° waar-

door de grond direct naast het voertuig ook goed verlicht is
• Kan ook omgekeerd worden gemonteerd (op bijvoorbeeld 

horizontale ondergrond)
• Altijd betrouwbare verlichting die tegen vocht, trillingen,  

vuil en andere invloeden kan
•	Wordt	geleverd	met	15cm	kabel,	klantspecifieke	schakelaar	

niet inbegrepen
• Lichtopbrengst van 1000 lumen
• Stroomverbruik 12V  0,85A, Stroomverbruik 24V  0,37A
• Leverbaar in 12V en 24V
• Levensduur van ±100.000 branduren
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

Werk- en zoeklichten
PR
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7-7/8”
 (201mm)

2-1/4”
(56mm)

1-5/8”
(42mm)

Gestroomlijnd

Neerwaarts geprojecteerd

Wit licht
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360° Werk/Zoeklamp

Bestelnummer   360° Werk/Zoeklamp draadloze bediening PT360PW 210-30-0337
Bestelnummer   360° Werk/Zoeklamp vaste montage, bedrade bediening PT360P 210-30-0343
Bestelnummer   360° Werk/Zoeklamp flensrandmontage, bedrade bediening  PT360F flensranduitvoering 210-30-0344

De bewezen Whelen kwaliteit ledwerkverlichting in een 
 bedienbare behuizing. Ideaal voor onder andere opsporings-
bevoegde instanties, brandweer, bouw, scheepvaart en 
 beveiliging. 

Uiterst betrouwbare werk/zoek ledlamp met een zeer laag 
stroomverbruik. De lamp is voorzien van een kwalitatief 
 mechanisme en een bedrade of draadloze afstandbediening.

Technische specificaties
• Automatische nulpositie
• Bedrade of draadloze afstandsbediening
• Mogelijkheid tot aansluiten van meerdere lampen op een 

draadloze afstandsbediening
• Zeer eenvoudige en logische bediening
• Vanuit de nulpositie 210° links en 210° rechts draaibaar
• Kantelt 90° naar boven en 20° naar beneden
• Rotatiesnelheid van 30° per seconde
• Kantelsnelheid van 25° per seconde
• Bij inschakeling direct maximale lichtopbrengst beschikbaar
• Geen hoge piekspanning bij inschakeling
• Lichtopbrengst van 1475 Lumen
• Vaste- of flens montage
• Polycarbonaat basis en lens met siliconen pakking voor 

 bescherming tegen vocht en stof
• Lens is voorzien van een speciale coating tegen krassen en 

verkleuren
• Stroomverbruik van slechts 2A
• Leverbaar in 12V
• Levensduur van de leds ± 50.000 branduren
• 5 jaar HDP® Heavy-Duty Professional Garantie

Werk- en zoeklichten
PT
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7-3/4" (196mm) Dia.

8-3/4"
(220mm)

Zeer robuust binnenwerk

Laag stroomverbruik

Ver bereik
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Voor een overzichtelijke en eenvoudige  bediening van de 
 signalering & verlichting op uw voertuig. 

Totaal zijn er 8 functies te schakelen. Per stuk in te stellen 
als aan/uit of druk schakelaar. Door de compacte vormgeving 
van het bedienpaneel is deze eenvoudig op een dashboard te 
 monteren. Dankzij de symbolen en led-achtergrondverlichting
heeft u een goed overzicht. Bij elke knop zit een rode 
 controleled die aangeeft of de functie ingeschakeld staat en of 
deze goed functioneert. 

• In de hoogte of breedte te monteren. 
• Geen computer nodig om de bedienkast in te stellen. 
• Optimale bescherming door stevige rubberen toetsen. 
• Wordt geleverd inclusief montagemateriaal, aansluitkabels 

en 70 symbolen. 

Alternatief voor 1 of 2 schakelingen is een ronde schakelaar 
met een amber lens en lampsymbool, inclusief controleled bij 
inschakelen.

Technische specificaties
• Geschikt voor 12V 
• Afmeting bedienkast lxbxh 106 x 64 x 22 mm
• Afmeting relaisbox lxbxh 184 x 121 x 32 mm
• 5x 10A en 3x 20A uitgang
• 2 jaar garantie

PCC8R Bedienkast

Bestelnummer PCC8R bedienkast 8 functies  200-10-0033
Bestelnummer Schakelaar rond met amber lens (1 of 2 schakelingen)  110-25-0092

Overig

Led-achtergrond-
verlichting

Compact bedienpaneel

PC
C8

R_
01

Complete set
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De Whelen back-up alarmsystemen zijn een prima akoestische 
aanvulling op de veiligheid voor voertuigen waar optische 
signalering wordt toegepast. Naast de zichtbaarheid van een 
voertuig wordt met het back-up alarm ook voorzien in een 
 geluidsignaal wanneer er achteruit wordt gereden. Op deze 
wijze creëert u een optimale veiligheid voor iedereen.

De elektronica van het back-up alarm is volledig ingegoten 
voor optimale bescherming tegen vocht en vuil. Montage van 
het back-up alarm is horizontaal en verticaal mogelijk.
De robuuste Whelen back-up alarms zijn verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen zodat er altijd een alarm naar uw 
behoeften en wensen te bestellen is.

Technische specifi caties
• Robuuste sterke behuizing
• Geschikt voor 12V en 24V
• Operationele temperatuur -40° C tot + 77° C
• Ingegoten elektronica
• 2 jaar garantie

Back-Up Alarm

Bestelnummer   Back-Up Alarm 97 dB    225-10-0032
Bestelnummer   Back-Up Alarm 107 dB   225-10-0033
Bestelnummer   Back-Up Alarm 112 dB   225-10-0035
Bestelnummer   Back-Up Alarm 87 - 112 dB   225-10-0034

Overig

Optimale veiligheid

BC
KA
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Hoog dB

Weerbestendig
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Deze professionele toespreekset bestaat uit een versterker, 
toespreeksleutel en een 100W luidspreker met een universele 
montagesteun. De toespreeksleutel heeft een krulsnoer zodat 
u geen last heeft van losliggende snoeren. Er zijn diverse 
geluidssignalen instelbaar, die worden aangestuurd met een 
losse schakelaar. De aan/uit schakelaar, volumeregeling en 
keuzeschakelaar zitten aan de voorzijde van de versterker. Het 
bedieningspaneel is voorzien van led-achtergrondverlichting 
en een controlefunctie. Eenvoudige montage door voorbereide 
bedrading met snelkoppelingen.

De luidspreker in deze set is van uitzonderlijke kwaliteit; de 
best verkrijgbare op de markt. Door de compacte afmeting is 
de luidspreker gemakkelijk weg te bouwen achter de grille van 
een voertuig. 

Technische specifi caties
• Afmetingen versterker   bxhxd 149 x 57 x 146 mm
• Afmetingen luidspreker bxhxd 165 x 165 x 73 mm
• Gewicht 2,12 kg
• Optimaal beschermd tegen vocht en vuil
• Vermogen van 100W RMS en 123 dB
• 2 jaar garantie

EPSY1 Toespreekset

Bestelnummer EPSY1  Toespreekset, incl. SA315P luidspreker en montagesteun  200-10-0032

Overig

EP
SY
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Snelle montage

Complete set

High-end speakers
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De Beta112R serie 100Watt elektronische versterker met 
audio ingang, claxon, versneller en toespreekmogelijkheden, 
voldoet als er alleen een 2 toon nodig is .  Ideaal te combineren 
met de Whelen SA315P speaker.

1 luidspreker  in combinatie met onze Whelen Beta™  versterker 
voldoet aan de regeling optische en geluidssignalen 2009.

Technische specifi caties
• Claxonversneller mogelijk
• Voorzien van Nederlandse tweetoon
• Toespreek- en audiopoort vrij aan te sturen 

(de Toespreek overrulet altijd)
• Aan te sturen met losse schakelaars 
• Eenvoudige montage door snelkoppelingen
• Afmetingen bxhxd: 152x 59 x 142mm
• Gewicht 1.1 kg
• Vermogen  100W
• Spanning 12  of  24 Volt  
• 2 jaar garantie

BETA™ 112R Versterker
& SA315P Luidspreker

Bestelnummer BETA™ 112R versterker Dutch 12V/100W  240-10-0009
Bestelnummer BETA™ 112R versterker Dutch 24V/100W  240-10-0011
Bestelnummer    SA315P luidspreker 100W Nylon zwart  225-10-0027
Bestelnummer    SA315P luidsprekersteun universeel  125-25-0025

Voertuigspecifi eke beugels op aanvraag. 
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& SA315P Luidspreker

Snel aan te sluiten

Toespreekmogelijkheid

Robuuste behuizing
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Deze professionele toespreekset bestaat uit een versterker, 
toespreeksleutel en een 100W luidspreker met een universele 
montagesteun. De toespreeksleutel heeft een krulsnoer zodat 
u geen last heeft van losliggende snoeren. Er zijn diverse 
geluidssignalen instelbaar, die worden aangestuurd met een 
losse schakelaar. De aan/uit schakelaar, volumeregeling en 
keuzeschakelaar zitten aan de voorzijde van de versterker. Het 
bedieningspaneel is voorzien van led-achtergrondverlichting 
en een controlefunctie. Eenvoudige montage door voorbereide 
bedrading met snelkoppelingen.

De luidspreker in deze set is van uitzonderlijke kwaliteit; de 
best verkrijgbare op de markt. Door de compacte afmeting is 
de luidspreker gemakkelijk weg te bouwen achter de grille van 
een voertuig. 

Technische specifi caties
• Afmetingen versterker   bxhxd 149 x 57 x 146 mm
• Afmetingen luidspreker bxhxd 165 x 165 x 73 mm
• Gewicht 2,12 kg
• Optimaal beschermd tegen vocht en vuil
• Vermogen van 100W RMS en 123 dB
• 2 jaar garantie

EPSY1 Toespreekset

Bestelnummer EPSY1  Toespreekset, incl. SA315P luidspreker en montagesteun  200-10-0032
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