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770 mm vanaf het midden tot midden van het pro�el
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C-pro�el voor 8 mm moerbouten
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Låsemekanisme

Aftagelig 
sidestykke

Låsemekanisme

960 mm (965 mm incl. sluitmechanisme)

Sluit-
mechanisme

Demonteerbar
Eindstukken

Sluit-
mechanisme

770 mm entre les crochets
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50 mm

Crochets pour boutons de 8 mm 

960 mm

Serrure

Face
détachable

Serrure

Platen met uitwisselbare 
voorpanel en opslagruimte
TRIPLESignLED® is de meest flexibele lichtplaat 
van de markt met uitwisselbare voorzijde en de-
monteerbare eindstukken, met toegang tot een 
opslag van tot 3 extra voorpanelen.
De lichtplaat wordt verlicht door effectieve SMD/
LED diodes die hierin ingebouwd zijn. Hierdoor 
is het stroomverbruik laag en het lichtvermogen 
zeer hoog. Wij gebruiken 24 volt technologie 
waardoor de lichtplaat op de auto aangekoppeld 
kan worden zonder omzetter.

TRIPLESignLED® wordt geleverd met 2 extra 
voorpanelen.

Feiten over TRIPLESignLED®

• Uitwisselbar voorpanel 

• Opbergruimte voor 4 extra voorpanelen

• Gemaakt van weerbestendige materialen met een lange levensduur

• Hoge verlichtingssterkte door de effectieve SMD/LED diodes

• Laag stroomverbruik door de 24 volt LED technologie

• Lage warmteontwikkeling – daardoor vele branduren en lange levensduur 

• Simpele montering met behulp van een universele C-profiel plaat 

Dimensies & montering

• Lengte: 960 mm. Ca. 965 mm. Incl. sluitmekanisme in de linkere kant van de plaat

• Hoogte: 260 mm. Diepte: 30 mm. Diepte met C-profiel: 41 mm

• De lichtplaat is voorzien met 2 C-profielen aan de achterzijde zodat de plaatsing van de
      plaat in de gewenste hoogte kan worden justeert

• Het profiel past bij 8 mm moerbouten
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