
DCbright Triple TK voor mobiele torenkranen

De DCbright Triple TK is een montageset speciaal ontwikkeld voor mobiele 
torenkranen. De Triple TK bestaat uit 3x DCbright 180 Watt LED-lampen en is 
ontwikkeld om de 3x 1.500 Watt hallogeen lampen te vervangen die naast een 
hoger energie verbruik vaak problemen in het veld veroorzaken. 

Daarom heeft DCbright een speciale montageset ontwikkeld, bestaande uit 
3x Snappers met een totale lichtopbrengst van 70800 lumen. De lampen zijn verbonden met een enkele externe driverbox 
waarin de 3 benodigde drivers zijn gemonteerd. 

De DCbright LED-lampen zijn verbonden met speciale kabels, uitgerust met een snelverbindingsplug aan beide zijden. De 
DCbright-lampen kunnen daarom eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld. 

De 4-aderige kabels zijn voorzien van een speciaal filter per 10 meter. De klant kan beslissen waar de driverbox wordt 
gemonteerd. DCbright adviseert om deze zo dicht mogelijk bij het verticale deel van de kraan te monteren. 

Voordelen van de DCbright Triple TK set 
 83% energiebesparing: de DCbright triple TK LED met 540 Watt (3x 180Watt) vervangt 3x 1.500Watt = 

4.500Watt halogeenlampen

 Hoogwaardige materialen, geen storingen, storingen en / of stilstand op de werkplek

 Er is slechts één 230V AC-voedingskabel vereist

 Driverboxen worden standaard geleverd met een 230 Volt-kabel met ronde stekker

€op aanvraag 
Aanbevolen verkoopprijs
 Snapper Triple TK voor mobiele torenkraan
 Inclusief driver, lampen en bekabeling 
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Bouw kraan installatie giek montage

Model 
Bedrag 
Montage  
Vermogen 
Lichtintensiteit 
Lenshoek 
Driverbox 
Montage  

: DCbright Triple TK 
: complete set bestaande uit 3 DCbright Snapper DCB48-180P 
: montage van lampen in giek 
: 180 watt per lamp, totaal stroomverbruik 540 watt 
: 23.600 lumen per lamp, een totaal van 70800 lumen 
: 30 of 60 graden 
: Geleverd inclusief IP67-driverbox met ingebouwde 3x 240 Watt programmeerbare drivers 

: installatieadvies driverbox in toren 
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DCBright DCB48-180P

Lamp Specificaties 
IP rating:  IP66 
Impact Rating:  IK07 
Bedrijfstemperatuur bereik:  -30~+50°C 
Verwachte levensduur:  60.500 uur, LM80% 
Lamp behuizing materiaal:  aluminiumlegering (conversiecoating + 2 lagen titanium-gebaseerde e-coating) 
Lamp bracket materiaal:  roestvrijstaal 316 
Voorkant materiaal:  gehard glas  
Kleur:  Titanium grijs 
Aanpasbare lichthoek:  -45° <-> 45° 
Kabel type: H07RN-F 
Kabel diameter: 8.5mm 
Kabel lengte: 2,2m-15m-35m 

Elektrische Specificaties 
Voltage:  90~305 Vac/ 127~250 Vdc 

Optische Specificaties 
Licht intensiteit:  23.600 lm 
Licht output:  37.296 lm 
Efficientie:  140 lm/W 
Licht hoeken:  30-60 graden  (andere hoek op aanvraag) 
Wit:  6500K 
Neutraal wit:  4000K 
Warm wit:  2700K 
CRI:  >70 

Afmetingen en gewicht 
Lamp gewicht:  2.7kg 
Bracket gewicht:  0.4kg 
Gross gewicht: 3.1kg 
Product afmetingen:  320 x 210 x 190mm 
Packaging afmetingen:  340 x 220 x 200mm 
Gewicht:  4.3kg 

Garantie 
Garantie:  5 jaar 

DCB48-180 standaard bescherming
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DCBright Driver box type I

Specificaties 
Voltage bereik 220V: 90-305VAC / 127-431VDC  
Voltage bereik 380V: 180-528VAC / 254-747VDC  
Materiaal body: aluminiumlegering (conversiecoating + 2 lagen titanium-gebaseerde e-coating) 
Kleur: Titanium grijs 
Schroeven:  316 RVS 
IP rating:  IP67 

Afmetingen en gewicht 
Gewicht: 7,4 kg 
Product afmetingen: 280 x 200 x 75 mm 

DCB Driver box type I standaard bescherming 
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