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FT-200 LED 

Nasza nowa lampa ostrzegawcza FT-200 LED wyposażona  
została w 6 szt. niezwykle wydajnych diod LED firmy OSRAM. 
Dzięki zastosowanemu w lampie podwójnemu układowi  
soczewek emitowane przez diody światło zostaje skupione  
i skierowane w odpowiednim kierunku. Sygnał świetlny zosta-
nie dostrzeżony nawet w trudnych warunkach atmosferycznych 
zarówno w ciągu dnia jak i nocy. Zadaniem lampy ostrzegawczej 
firmy FRISTOM jest przede wszystkim poprawienie bezpie-
czeństwa na drodze. Lampa realizuje 6 różnych programów 
błysków ostrzegawczych, które w prosty i przyjazny sposób 
można zmieniać. Korpus lampy został wykonany z odpornego 
na uderzenia materiału, a w połączeniu z wyprodukowanym  
z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwa-
ły i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne i wstrząsy, a także na 
wilgoć, co poświadczone jest odpowiednimi certyfikatami.

Szerokie zastosowanie m.in.:
• przewóz ładunków wielkogabarytowych 
• pojazdy uczestniczące w remontach i budowie dróg 
• pomoc drogowa 
• służby porządkowe

Dane techniczne:
• 6 diod LED firmy OSRAM
• Zakres napięcia pracy 12 – 36V DC
• Pobór prądu: 12V/24V/ Wartość szczytowa: 0,6A/0,3A
• Moc znamionowa: Szczytowa = 8 Watt 
• Homologacja lamp ostrzegawczych ECE nr65 (XA1)
• Częstotliwość błysków: 
   f = 2Hz (pojedynczy, podwójny, potrójny błysk)
• Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC

• Lampa całkowicie wodoodporna – IP68
• Optymalna temperatura pracy lampy: –40°C do +55°C
• Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne 
   przed odwrotną polaryzacją
• Masa – przewód koloru białego; 
   PLUS – przewód koloru czarnego; 
  synchronizacja/zmiana programu – przewód koloru żółtego

• Możliwość montażu kątownika w dwóch wariantach
• 6 programów
• Zwarta budowa i ciekawy design
• Światło koloru żółtego
• Możliwość synchronizacji kilku lamp

• 6 programów pracy
      • pełna synchronizacja


