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W2c – två larmbågar i en
Larmbåge med en låg profil och extrem tvåfärgad ljusprestanda

Med W2c har Standby tagit ytterligare ett steg i utvecklingen och tagit fram en tvåfärgad larm-
båge. W2c är baserad på W1-bågen med alla dess fördelar och egenskaper. Utan att ändra på
larmbågens dimensioner, den mekaniska konstruktionen eller funktionaliteten har vi kombinerat 
de blå- och gula W1-bågarna till en enda larmbåge, W2c.

Trots att vi kombinerat blått och gult ljus i samma båge är den fortfarande godkänd enligt
ECE R65 klass 2 för både blått och gult runtomstrålande varningsljus. W2c är är förmodligen 
den mest kompakta tvåfärgade larmbågen på marknaden. Detta är definitivt en produkt i 
världsklass.

W2c innehåller ett stort antal funktioner, allt från grundläggande 360° varningsljus till sido-
arbetsljus, skyddsljus/arbetsljus och fullt styrbar trafikvisare via CAN-Bus. Styrning via Standby 
styrsystem eller breakout box väljer man själv. 

Med en W2c på taket kan du vara trygg under utryckning.
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PRODUKTINFORMATION

- Tvåfärgad (Blå/Gul) i ECER65 Klass 1 och 2
- Modern aerodynamisk design
- Minimalt luftmotstånd vilket ger lägre bränsle-
 förbrukning och låg ljudnivå

- Aerodynamiskt neutral (ingen lyft- eller tryckkraft)
- Oförändrad körprestanda på fordonet tack vare den
 aerodynamiska utformningen

- Sidoarbetsljus är standard
- Arbetsljus fram/bak är tillval
- Larmbågen är byggd med högintensitets lysdioder
 för en jämn färgåtergivning och kraftfull ljusprestanda

- Förberedd för använding med break out box eller 
 integrerad i Standby CAN-Bus-system 

- Justerbar ljusstyrka för natt-, dag- och cruiseläge
- Lättservad
- Svensk design och kvalitet
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TEKNISK DATA

Färg; LED-ljus  Blå och Gul_____________________________________________
Färg; ytterkåpor Glasklar_____________________________________________
Spänning  10-30V, enligt ISO 16750_____________________________________________
Strömförbrukning 15A med peak på 30A under mindre
   än 50ms. Fullutrustad. _____________________________________________
Längder  930, 1100, 1270, 1440, 1600,

   1770 och 1940 mm_____________________________________________
Höjd   65/47 mm_____________________________________________
Djup   280 mm_____________________________________________
Godkännanden  Ljus enligt ECE R65, blå Klass 2,
   gul Klass 1

   Elektronik (EMC) enligt 72/245/ 
   EEC med senaste tillägget  
   2009/19/EC
   Designskydd 
   RCD 001715699-0001
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VyplaceringGenerell ytjämnhet, Ra
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