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Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra  
forskellige leverandører kan mixes efter ønske. Har De et andet konkret  
behov eller ønske, kan vi kontaktes på telefon eller fax, på alle hver-dage.  
Normal kontortid er mellem kl. 8.00 og 17.00. 
 
Alle priser er dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, 
levering a b dansk grænse, fabrik/lager/trykkeri. Ordre under kr. 1500.00 excl. 
moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50.00, samt et faktureringsgebyr på  
kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Normal levering på lagervarer er 2 - 10  
hverdage, andet efter aftale, med forbehold for mellemsalg. Produktion fra  
Østen kan normalt leveres i to sammen-hænge: 20 - 24 dage efter godken- 
delse af materiale, eller 4 - 12 uger efter samme, afhængig af Deres behov  
ønsker og krav til leveringshastighed. 
Betaling: Omgående netto kontant, produktioner indeholdende remburs, efter aftale. 
 

Venligst 
Dansk Erhvervsbeklædning 
 +45 64713608* 
 

Whelen TIR Super LED diodelamper - et kraftigt alternativ. Whelens TIR super diodelamper er specielle 
pga. deres meget kraftige lys, som har et meget lavt strømforbrug. Alle LED lamper er godkendte efter SAE 
J595 - som afmærkningslygter efter ”Detailforskrifter for køretøjer”. 
 
300 Serien med indbygget strømforsyning som kan korrespondere med flere lamper. Leveres til både 
vertikal og horisontal planmontering. Med klart glas og sort ramme. Tilslutning: 12 volt/0,4 A., 24 volt/0,2 A. 
Mål med ramme: Højde: 34 × 91 mm, dybde: 34 mm. 
300 Serien, 12 volt, stykpris fra kr. 885.00 
300 Serien, 24 volt, stykpris fra kr. 1165.00 
 
 
500 Serien med indbygget strømforsyning som kan korrespondere med flere lamper. Leveres til både 
vertikal og horisontal planmontering. Med klart glas og sort ramme. Tilslutning: 12 volt/0,8 A,, 24 volt/0,4 A. 
Mål med ramme: 66 x 160 mm, dybde: 32 mm. 
500 Serien, 12 volt, stykpris fra kr. 1640,00 
500 Serien, 24 volt, stykpris fra kr. 1830,00 
 
Lyspil TAM6300 & TAM8300 
TIR3 Super LED Trafikpile med 6 eller 8 TIR3 Super LED lamper leverer al det varsling, der er behov for. 
Enhederne er lavet til indvendig eller udvendig montering. Der medfølger kontrolpanel til begge modeller. 
Tilslutning: 12 volt/2 A. 
TAM6300: Højde: 44 mm. Længde: 533 mm. Dybde 60 mm. 
TAM8300: Højde: 44 mm. Længde: 711 mm. Dybde 60 mm. 
TAM6300, stykpris fra kr. 6355,00 
TAM8300, stykpris fra kr. 7750,00 
 
 
 
 
 

 

Lysbroer og Diodelamper 
- sikkerhed og service til den rigtige pris.
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Alle produkter er godkendte efter gældende danske standarder til primær varsling.  
 
Guardian lysbroen har to meget kraftige indbyggede strobelamper med Quint-Flash™ blinkmønster og to 
full-size diamant spejle. Den forseglede elektronik er beskyttet mod fugt og rystelser.    
Tilslutning: 12 volt/3,4 A., 24 volt/1,7 A., 41 watt  
Hvert blink har 22 watt/19 joules og 72 blink per minut.  
Højde: 160 mm. Bredde: 440 mm. Dybde: 180 mm.  
Guardian, stykpris fra kr. 2420.00 
 
 
 
 
Economy lysbroen er baseret på klassisk Whelen teknologi inden for strobelys. En enkel, men stadigvæk 
meget kraftig lysbro, der er opbygget omkring Whelens kraftige I-ramme og med forseglet elektronik, så den 
er beskyttet mod fugt og rystelser. Der ydes 3 års garanti på den indbyggede strømforsyning. Lysbroen 
leveres med 4 retningsbestemte stroberør, der dækker 360°. 
Blinkmønster: Actionflash 
Tilslutning: 12 volt/6 A., 24 volt/3 A. 
Højde: 147 mm. Bredde: 113, 127, 140 og 182 cm., (Modeller over 140 cm., kun mod tillæg).  
Dybde: 254 mm. 
Economy, stykpris fra kr. 6155.00 
 
 
 
Economy med 8 stroberør er modellen, som mange vejfirmaer i Danmark har valgt som deres foretrukne 
lysbro. Lysbroens 4 hjørnestroberør kombineret med de 4 ekstra strobeenheder (2 foran og 2 bagpå) gør, at 
denne lysbro er virkelig kraftig. Lysbroen er opbygget omkring Whelens kraftige I-ramme og er med forseglet 
elektronik, så den er beskyttet mod fugt og rystelser. Der ydes 3 års garanti på den indbyggede strømforsy-
ning. 
Blinkmønster: Actionflash 
Tilslutning: 12 volt/12 A., 24 volt/6 A. 
Højde: 147 mm. Bredde: 113, 127, 140 og 182 cm., (Modeller over 140 cm. kun mod tillæg). 
Dybde: 254 mm. 
Economy, stykpris fra kr. 10900,00 
 
 
Responder CON3 Mini Lysbro er kendetegnet ved at besidde alle fordelene ved høj kvalitets LED varsling 
og samtidig være en af de mindste lysbroer på markedet. Designet sikrer, at fugt og rystelser ikke skader 
dioderne, og at denne lysbro har et lavere strømforbrug end andre lysbroer. Blinkmønster: 45 forskellige 
Scan-Lock™ mønstre. 
Tilslutning: 12 volt/1,2 A. 
Højde: 74 mm. Bredde: 430 mm. Dybde: 160 mm. 
Responder CON3, stykpris fra kr. 4190,00 
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Patriot ECO er en del af den nye generation af lysbroer med den nyeste teknologi på strobe® og LED. 
Lysbroen er udviklet, så den fylder mindst muligt med størst mulig varslingseffekt. Selve lysbroen er kun 64 
mm. høj, hvilket giver en minimal vindmodstand og derved mindre støj. Lysbroen leveres her med 4 ret-
ningsbestemte hjørnestroberør og 2 ekstra TIR super diodelamper placeret foran eller bagpå. 
Tilslutning: 12 volt/9 A.  
Højde: 64 mm. (inkl. beslag 101 mm.). Bredde: 109, 127 og 137 cm. 
Dybde: 304 mm.. 
Patriot ECO, stykpris fra kr. 9920,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liberty ECO med 4 hjørnedioderør, som ved hjælp af ny teknologi varsler 360 grader. Selve lysbroen er 
kun 64 mm høj, hvilket giver en minimal vindmodstand og derved mindre støj. Lysbroen leveres her med 4 
retningsbestemte hjørnedioderør og 2 ekstra TIR super diodelamper placeret enten foran eller bagpå, og 
den er kendetegnet ved at have et meget lavt strømforbrug. 
Tilslutning: 12 volt/3,5 A. 
Højde: 64 mm. (inkl. beslag 101 mm.). Bredde: 109, 127 og 137 cm. 
Dybde: 304 mm.. 
Liberty ECO, stykpris fra kr. 14740,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt os for nærmere oplysning på telefon +45 64713608* 


