
 
 
 

 
 
 

 
 
                                                                                
 
 
 

Rampa luminoasa girofar 
                            



 
Detalii produs: 
 
 
Dimensiunea acestui tip de rampă luminoasă de avertizare este personalizată, fiind 
disponibile la dimensiuni de 15 inci, 24 inci, 33 inci, 42 inci, 51 inci, 60 inci, 69 inci, 78 
inci, etc. Lățimea acestei rampe luminoase intermitente este de 11,6 inci (29,5 cm), 
înălțimea este de 4,9 inci (12,5 cm). Materialele carcasei acestei rampe luminoase 
sunt aluminiu și policarbonat (PC). Sunt disponibile 17 modele de lumini de 
avertizare, cu memorie de modele de lumini. Gradul de impermeabilitate este IP65, 
trece testele CE și ECE R65 și primește certificatele CE și ECE R65. 
 

 

Denumire articol:  
 

1. Rampă luminoasă de avertizare cu led  

2. NR. articolului: seria NL289   

3. Material: aliaj de aluminiu + PC  

4. Cipurile LED-ului: EPILEDS Taiwan  

5. Culori LED: galben  

6. Culori carcasă: transparentă  

7. Putere: 1W/LED  

8. Tensiune: 10-30V  

9. Întrerupător: controler digital 

10. Lungimea firului: 3 m 

11. Grad de impermeabilitate: IP65 

12. Configurare standard: rampă luminoasă + suport 

13. Metoda de instalare: montare pe plafon, cu suport 

14. Certificat: CE, ECE R65 

15. Garanție: 1 an 

16. Funcţie: 17 modele de iluminare; memorie de modele 

17. Aplicație: avertizare / semnalizare / ghidare 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instalarea rampei luminoase 

 
 
Ansamblul rampei luminoase include rampa luminoasă, suportul, cârligul de 
ancorare, o piesă mică a cârligului de ancorare și șurub. 

 
 
1. Puneți rampa luminoasă în poziția adecvată pe plafonul vehiculului când 
o instalați. Scoateți cârligul de ancorare și șuruburile de pe suport pentru 
următoarea instalare. 

 

 
2. Luați cârligul de ancorare și piesa mică a cârligului de ancorare, șuruburi și 
apoi alegeți gaura potrivită pentru asamblare, prin fixarea cârligului de 
ancorare cu șuruburi. 

 
3. Conectați cârligul de 
ancorare și rampa prin 
intermediul piesei mici a 
cârligului de ancorare și a 
piuliței aferente a suportului 
rampei și reglați cârligul de 
ancorare pe ambele părți în 
poziția ideală. Fixaţi cârligului 
de ancorare și șuruburile. 

 

 
4. Introduceți firul rampei  
luminoase prin scobitura etanșă  
a ușii în partea laterală a șoferului.  
Luați controlerul și conectați  
interfața controlerului și interfața  
rampei luminoase. 

 
 
5. Conectarea tensiunii DC 
potrivite cu sursa de 
alimentare: firul roșu este un 
electrod pozitiv, iar firul 
negru este un electrod 
negativ. 

 
 



 
Furnizăm două suporturi și șuruburi pentru instalare: 

 
 
Primul pas: 
Folosind suportul mic cu șuruburi, introduceți-l în orificiul de la baza 
neagră a rampei luminoase ca în fotografia de mai jos:  

 
 
Al doilea pas: 
Utilizând suportul lung, conectați-l cu suportul mic cu șurub ca în fotografia de 
mai jos: 

 
 
Al treilea pas: 
Introduceți celălalt capăt al suporturilor lungi în interiorul ușii vehiculului.  

 
 

 


