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Pion/Afzetkegel veiligheidslamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltage & lichtopbrengst 
* Maakt gebruik van 2 x AA standaard batterijen (inbegrepen!!) 

* Levensduur batterij - Ongeveer 4000 uur 

* Verlichting Type - LED x 2, opbrengst van minimaal 1100 mCd 

* Frequentie - 30 per minuut, (single flits) 

* Duur van de flits 200 milliseconden 

De Pion/afzetkegel veiligheidslamp is een innovatief veiligheidsproduct speciaal voor het verhogen 

van de veiligheid van wegwerkzaamheden. De lamp is eenvoudig in de afzetkegel te bevestigen en 

deze blijft ondanks de lamp stapelbaar. 

De lamp wordt middels een lichtsensor geschakeld maar kan ook handmatig aan/uitgezet worden. 

De lamp verspreid zijn licht 360⁰ of per blok van 90⁰. 

De lamp kan eenvoudig in de kegel geplaatst worden en door de rubberen voet blijft deze stevig, 

gecentreerd zitten. Ook tijdens het verzamelen en stapelen hoeft de lamp niet verwijderd te 

worden. 

Er zijn 2 type veiligheidslichten te verkrijgen. Standard voor kegels met een opening van 24 tot 

36mm en Large voor kegels met een opening van 36 tot 54mm. 

Uiteraard is het ook mogelijk de lamp te bevestigen in (steiger) buizen met deze diameters. 

Zo doet deze lamp haar veiligheidswerk in zeer veel verschillende situaties. Van verkeer tot op 

petrochemische installaties.  

 

  

 

 

Product Biedt Ofwel 360 graden of uni-directional knipperend licht tijdens 

de uren van de duisternis. De verlichting kan de kegels om hun Stackable behouden 

natuur, zodat ze kunnen worden geplaatst en opgevangen, zonder dat 

positioneren of verwijderen van de lichten. 

Er zijn twee maten heeft plaatst vanaf de top, met rubber shims voor Verhoogde 

grip, de toegang gaten van 24mm geschikt tot 50 mm in diameter. Kegels onder 0,75 

meter hoogte profiteren dus van de veiligheid schijf slot om het licht in een 

tamperproof positie. Het product zorgt voor een eenvoudige, robuuste en 

praktische verlichting oplossing voor een breed scala van verkeerskegel toepassingen. 

 

 ontwikkeld. De lamp past eenvoudig in een standaard pion  

Large: van 36-54mm diameter. 

Product referentie: 1402 
Standard: van 24-36mm diameter. 

Product referentie: 1401 
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Specificaties 

 

 

 

 

 

+ 360 graden polycarbonaat amber lens voor maximale 

zichtbaarheid 

+ Optie Uni-directionele lens 

+ Geïntegreerde fotocel (geactiveerd door de duisternis) 

+ Alternatieve aan / uit schakelaar 

+ Twee grootte opties (standard en large) 

+ Robuust polycarbonaat Geschikt voor industriële 

toepassingen  

+ imbus schroeven voor extra mogelijkheden 

+ Eenvoudig te installeren of te verwijderen met het gebruik 

van de rubberschijf eronder 

+ Afgedicht tegen stof en water 

+ werkt op standard AA batterijen (inbegrepen) 

Materialen & Afmetingen 

+ Stootvast polycarbonaat 

+ Kleur - geel of oranje 

+ Lenskleur amber 

+ Standard: 175mm x 65mm 

+ Large: 106mm x 65mm 

 

Gewichten en afmetingen 

+ Standard  153g Verpakt 230g (zie hieronder) 

+ Large  164g Verpakt 255g (links) 


