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 VALOR LED lysbro, fra Federal Signal i USA. 

Lysbroen med den ultimative varsling i de kritiske 45 gader 

(ved fremkørsel i kryds osv.), samt en masse funktioner. 

* Kraftige blå LED moduler hele vejen rundt 

* Mulighed for sidelys og frontspots (blå/hvide LED moduler) 

* Mulighed for scenelight på hele fronten (hvidt arbejdslys) 

* Mulighed for gult løbelys bagud (blå/gule LED moduler) 

* Mulighed for natsænkning, front cut-off m.m. 

* Mange forskellige blinkmønstre 

* 12 volt - kan styres med almindelige kontakter 

* Permanent monteringssæt medfølger 

* SAE godkendt 

Standard bredde til lægebilerne - 112cm 

 X9 EMS LED lysbro, til det meste. 

* Blå LED moduler med 9 LED 

* Gul/blå LED moduler med 18 LED 

* Super bred optik i glasset - giver en rigtig god spredning 

* 38mm høj (uden monteringssæt) 

* Aluminium i top og bund 

* Standard-version med 14 LED moduler og klare glas 

* Mulighed for natsænkning 

* Mulighed for tilvalg som f.eks. Positionslys for/bag 

* Universal 12/24 volt - kan styres med almindelige kontakter 

* ECE R65 og emc godkendt 

* Længder fra 34cm til 180cm 

* Leveres med permanent monteringssæt 

 nForce Indvendig LED lysbro til montering i forruden. 

Genial løsning til civile biler og biler hvor man vil undgå vind-

støj fra lysbroen. Den indvendige lysbro sikrer også en   

brændstofbesparelse og ødelægger ikke tophastigheden. 

* 8 stk. blå eller blå/hvide LED moduler 

* Blå/hvid model har mulighed for scenelight (arbejdslys) 

* Meget diskret 

* Mange blinkmønstre 

* Mulighed for natsænkning 

* Universale beslag til montering under solskyggen 

* 12 volt 

* SAE godkendt 

HUSK! - du kan bestille varer hele døgnet på bestilling@scanled.dk 

Du kan også kontakte os for mere information, vejledning eller tekniske spørgsmål: 

Per Olsen, Support, salg og service  Tlf. +45 6054 7112   per@scanled.dk 

Bo Becher, Support, service og teknik Tlf. +45 6079 7112   bo@scanled.dk www.scanled.dk 

Lysbroer til udrykningskøretøjer... 
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