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De doeltreffendste en meest futuristische lichtbalk op de markt. 

Zo krachtig, dat wanneer u zich in een noodsituatie bevindt te midden van druk verkeer  

de lichtbalk van ver merkbaar is alsook in de off-axis hoeken, wat een bijzonder gevoel  

van veiligheid geeft bij het oversteken van kruispunten.

Prioritaire blauwe lichten, witte zoeklichten, zoneverlichting, oranje directionele lichtbalk 

achteraan in signalisatiemodus, allemaal in één enkele ultraplatte lichtbalk.

VALOR
Troeven

› ‘V’ shape

› Multicolor LEDs voor diverse toepassingen

› Onopvallend extra vlak profiel

› R-65 klasse 2 gekeurd

› Verbeterde zichtbaarheid in de hoeken van 45 tot 90°

› ‘Stealth’-effect — Zeer discreet wanneer uitgeschakeld

Contact More optionsDocumenten Homologatie

https://rauwers.be/cms/?lang=nl
http://www.facebook.com/rauwersbelgium
https://www.youtube.com/channel/UCxRBxVOroiCqvAR-DW2uiMA
https://www.instagram.com/rauwerseurope/
https://www.linkedin.com/company/rauwers/
https://rauwers.be/cms/contacts/?lang=nl
https://rauwers.be/cms/?lang=nl
https://rauwers.be/cms/contacts/?lang=nl
https://www.rauwers.be/cms/dox/sig/Homologations-Valor.pdf
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‘V’ shape  
Verhoogde efficiëntie op kruispunten en in kritieke hoeken

Extra vlak profiel 5 cm 
Bevordert aërodynamische  prestaties bij hoge snelheid

Zichtbaarheid360°  
Solaris LED-technologie zorgt voor perfecte helderheid

Tweekleurig  
Tweekleurige modules mogelijk 

Communicatie  
CanBus

Dag/nacht-functie  
Optionele dag-/nacht sensor 

CO2  
Aërodynamisch vlak profiel - vermindering van CO2-uitstoot 

DLC1000

• Sturingsdoos met 9 backlit toetsen  
DLC1000 (ICS2009ST12/a) 

• Volledige sturing voor SignalMaster 
met LED-indicatie en 4 extra toetsen

• Geleverd met meer dan 100 logo’s
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De typische vorm van de Valor lost het probleem van de “off-axis-hoeken” tussen 45° en 90° op.

De Solaris-LED-reflectoren genereren een onvergelijkbare (rajouter “een”) lichtsterkte,  
zelfs gedurende de dag. 

Op de HotFoot steun kunnen vooraan en/of opzij extra blauwe of witte lichten (bv. 2 ‘alley lights’  
opzij en ‘take down’ werklichten vooraan) aangebracht worden. 

De Spectralux™-LED-modules zijn multifunctioneel dankzij de mogelijkheid om van kleur te veranderen. 

Technische kenmerken

Ingangsspanning 12V

Werkingstemperatuur van -40 tot +65°C

Energieverbruik per module (A) bij 12,8 V in doorlopende modus

Dag Nacht

Blauwe en witte prioritaire lichten 1 0,5

Amberkleurige prioritaire lichten 1 0,5

Witte alley lights
1 0,5

Valor in actie... Veiligheid dag en nacht

https://rauwers.be/cms/?lang=nl
http://www.facebook.com/rauwersbelgium
https://www.youtube.com/channel/UCxRBxVOroiCqvAR-DW2uiMA
https://www.instagram.com/rauwerseurope/
https://www.linkedin.com/company/rauwers/
https://rauwers.be/cms/contacts/?lang=nl
https://rauwers.be/cms/?lang=nl
https://www.instagram.com/p/B_HIKB7nMdB/
https://rauwers.be/cms/securite-autorite/


Smart solutions for mobility and road safetywww.rauwers.be

Grill lights en  
periferische lichten 

Deze lichten worden in het kalender  

van het voertuig geplaatst en hebben  

als doel om zichtbaar te zijn vanop  

een afstand van minimum  

15 tot 20 meter. 

Ze zijn dus efficienter op snelwegen of 

rechte wegen dan in een stedelijke  

omgeving, waar een hoger geplaatst 

“binnenlicht” (ter hoogte van  

de voorruit) de voorkeur krijgt. 

Opties

Optimisatie  
van de 
signalisation

Directioneel licht 
LineLed

Zoneverlichting met 6 witte Leds- 500lm

Opbouw montage 

120° lichtdekking  

Directionele verlichting 

Snelle capacitieve herlading   
(Zonder batterij of akku)

Ultra licht (589gr)

2 intensiteiten + flashing

Regelbare focus

Inclusief lader

L500  
Capacitor LED

Nanoled Viper simple class 1

6 blauwe LEDs

Transparente lens

Sigarettenaansteker

27,5 mm
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29 mm

38 mm

140W totaal vermogen (2x70W)

Heel compact

Max verbruik: 3A

Uitstekende prijs / kwaliteit!

Sirene-Kit ASX700 
Klein & krachtig!

EIGENSCHAPPEN

    Lichtbron: vertikale en horizontale uitvoering: 6 LEDs – Ronde uitvoering: 5 LEDs

    Flitspatronen:    7 verschillende flitspatronen

    Spanning:    multispanning (10-30V)

    Lens:    polycarbonaat

    Behuizing:    aluminium

    Verbruik:   laag verbruik en zeer lange levensduur

    Bedrijfssektoren:  geschikt voor alle bedrijfssektoren

    Verkrijgbaar in 1 of 2 kleuren: wit, oranje, blauw, rood

    Montage:   verschillende installatiemogelijkheden

    Synchroniseerbaar:  tot 12 modules (alternerend of gelijktijdig)

    Afmetingen:  vertikale en horizontale uitvoering: L107,5 x P9,3 x H27,5 mm

     ronde uitvoering:  diam.  29mm (zonder afdichting) x 14.5mm  
  diam.  38mm (met afdichting) x 14.5mm

    Gewicht:    42 gr (vertikale en horizontale uitvoering)

    Homologaties: vertikale en horizontale uitvoering: R65 (CL1 et CL2); R10 (CEM) 
  ronde uitvoering:  R65 (CL1); R10 (CEM)

    IP Aanduiding:    IPX9K; IPX6

NANOLED Vertikaal - Horizontaal - Ronde
De Nanoled is geschikt voor alle noden van de markt.

rond 
de KLEINSTE
GRILL LIGHT  

op de MARKET !
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