
LED 
POWERMOON 
400-4000 Wattů, 
50.000 - 500.000 

Lumenů

   Celosvětová jednička v oblasti vysoce 
   výkonné přenosové LEDtechniky

LED-COMPACT
Vodotěsná multifunkční svítidla, 
silné světlomety a difuzní balo-

nová světla v jednom.

LED-BEAM
Nová řada osvětlovací techniky POWERMOON LED

R

LED
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Úvodní slovo zakladatele fi rmy a
vynálezce technologie POWERMOON® 
Dipl.-Ing. Jürgen Nölle.

Firma Nölle IUT GmbH byla založena před 21 lety v Berlíně.  Od té doby se mnohé změnilo.  
Hlavní sídlo fi rmy se mezitím přesunulo do města Rheinberg ve spolkové zemi Nordrhein-West-
falen. K tomu přibyly pobočky v Evropě s novými výrobními podniky v Polsku, v Portugalsku a v 
USA. Firma je celosvětově 100% rodinným podnikem rodiny Nölle.    Dnes jsme silný moderní 
tým s více než 30 stálými zaměstnanci po celém světě a téměř trojnásobkem externích spolu-
pracovníků a asimilovaných obchodních zastoupení.  Kromě veletrhu Interschutz mě při krátkém 
pohledu zpět na posledních 5 let napadá celá řada menších i větších událostí, na které jako podnikatel rád vzpomínám a říkám:
„Ano – bavilo nás to a přineslo nám to úspěch!“ Naše fi remní moto – realizovat nápady, výrobky a obchody vždy společně 
se zákazníkem – dělá z POWERMOON® nejen světlo, ale celosvětově také značku bezpečného, neoslňujícího světla pro 
požárníky, civilní ochranu, policii, vojsko, stavebnictví, fi lmovou reklamu a komunikaci.

Náš mnohonásobně patentovaný systém stínidla s pružinami se osvědčil jako robustní a neoslňující koncept osvětlovacích balonů. 
Náš dosavadní úspěch je pro nás pobídkou, a my chceme zůstat i nadále technologickým lídrem! Dnes tak prezentujeme 4 inovace 
našich produktů. Momentálně nejsvětlejší přenosné systémy LED osvětlení, které dokáží udržet krok s výkonem HQI  / s výbojkami 
s kovovými párami. Nový výrobek POWERMOON® LED-COMPACT, který jako uzavřené balonové svítidlo dokáže odolat jaké-
mukoli větru a počasí, a dokonce je lze používat také jako důlní, námořní světlo a světlo pro potápění. Použitelnost nových POW-
ERMOON® LED ještě více zvýhodňuje schopnost těchto svítidel pracovat s různými napětími.   Ať už stejnosměrné napětí baterie 
nebo střídavé napětí sítě, 110 Voltů (USA) nebo 230 Volt (EU), novou řadu POWERMOON® LED můžete použít vždy a všude.

V segmentu silného umělého nabízí Powermoon novou řadu POWERMOON® LED-BEAM.  Také zde platí, ste-
jně jako u řady POWERMOON  LED-MASTER zásada nabízet bezpečná svítidla v rozsahu ochranného 
malého napětí DC, a pomocí doplňkových mini předřadníků chráněných krytím IP67 vytvářet schopnost sví-
tidel pracovat s různými napětími přímo na místě.  Nová řada osvětlovací techniky POWERMOON LED BEAM
se vyznačuje nízkou hmotností jednotlivých refl ektorů, a maximální výrobní kvalitou i kvalitou osvětlení.

Doufám proto - a budeme se 
o to snažit – aby POWER-
MOON®  a jeho zákazníci 
zůstali společně silným týmem.

POWERMOON® Německo - sídlo mateřské společnosti
Výroba

POWERMOON® USA - centrála
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Policie Hasiči 

Služba technické pomoci 

Stavební stroje 

Sklizňové stroje

48V

24V

12V

Sklizňové strojeSklizňové strojeSklizňové stroje

Domovní rozvody el. energie
příp. napětí v síti přes síťový zdroj

Přímé spojení s baterií ve vozidle
 100 - 240V AC12V / 24V DC 

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Stejnosměrné napětí Střídavé napětí

Střídavé napětí

Není 
možné

Powerjack®

Powerjack® simuluje bateriové napětí pro svítidlo 
Powermoon® se stejnosměrným napětím. 

Stejnosměrné napětí

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Předchozí model

POWERMOON® Picolo 400W HQI

POWERMOON® Start 2000W Halogen

POWERMOON® Profi  1, 1000W HQI

POWERMOON® Twinlight, 2x1000W HQI

POWERMOON® Quadro, 4000W HQI

Refl ektor pro hasiče 500W Halogen

NOVÉ ŘEŠENÍ POWERMOON® 

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 600, LED-MASTER 700

LEDMOON 2000, LED-MASTER 1600

LED-MASTER 4000

LED-BEAM 2x72W•

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 600, LED-MASTER 700

LEDMOON 2000, LED-MASTER 1600

Výběrově Síťový zdroj se 
stejnosměrným napětím pro 

využití proudu ze sítě 

NATO

DIN 14690

Výhody nových řad  POWERMOON® LED
Těsně před zahájením veletrhu Interschutz byl známý koncept balonového osvětlení Powermoon změněn ve všech výkono-
vých kategoriích od 400W do 4000W na moderní LED techniku. Pro každý dřívější model POWERMOON® tak existuje stejně 
světlý nebo dokonce ještě výkonnější nový protějšek.  Pro všechny nové vysoce výkonné LED systémy platí: výrazné snížení 
spotřeby proudu při stejném množství emisního světla v Lumenech.   To vše při výrazně nižší transportní hmotnosti svítidel 
Powermoon.  Průměrně ušetří nová LED technika 30 % hmotnosti a 25-35 % příkonu při stejném světelném výkonu.

Obzvláště zajímavé pro záchranáře:  Pokud se používají pro provoz nových POWERMOON® LED generátory, je nyní příkon 
brutto rovný netto. Jinými slovy: Na rozdíl od výbojek s kovovými párami není nutné zohledňovat přídavný výkon generátoru 
na jalový proud. Na jeden generátor o výkonu 3kVA tak lze například skutečně připojit 5 kusů LEDMOON®600. LEDMOON® 
600 dokonale nahrazuje starý Powermoon Profi  1, 1000W HQI.

Znalci svítidel POWERMOON® zde naleznou přehled klasických a známých výběhových modelů s novými následnými LED 
modely, roztříděné podle výkonu a srovnatelného světelného výkonu:

Světlo přímo z vozidla. 
Bez nutnosti používat nástavbu generátoru!

Další výhody LED technologie:
• Bez kolísání kmitočtu
• Bez rozbíjení skel svítidel
• Již není nutné dodržovat čas pro ochlazení
• Zapnutí i vypnutí bez zpoždění rozběhu
• Patentovaný, stabilní mechanismus stínidla s pružinami
• Dlouhá životnost LED článků > 30 000 hodin
• Odolnost vůči vibracím a otřesům díky technologii LED
• Nová LED technologie bez síťového zdroje – zasunout   
  zástrčku / hotovo

Seite 04



LEDMOON 400 LEDMOON 2000
500W

220-230V / 50-60Hz

2,2A při 230V

IP 54

cca 50.000 Lumenů

5500K, kvalita denního světla, CRI >80

11kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

500 Wattů

650W

220-230V / 50-60Hz

2,7A při 230V

IP 54

cca 75.000 Lumen

5500K, kvalita denního světla, CRI >80

12kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

700 Wattů

2100W

220-230V / 50-60Hz

11A při 230V

IP 54

cca 250.000 Lumen

5500K, kvalita denního světla, CRI >80

15,5kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

2500 Wattů

Výkon :

Napětí :

Proud :

Druh krytí :

Světelné množství :

Barva světla :

Hmotnost balonu : 

Rozměry balonu :

Přepravní obal :

Výkon generátoru :

Stupeň krytí 2
Ochranná izolace LEDMOON 600
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Název
„LEDMOON“

 je vždy označením svítidlo 
do síťové přípojky bez 

síťového zdroje
 

• Neoslňující světlo
• Bez kolísání kmitočtu
• Odolnost vůči větru o síle až 100 km/h
• Bez rozbíjení skel svítidel
• Již není nutné dodržovat čas pro ochlazení
• Zapnutí i vypnutí bez zpoždění rozběhu
• Patentovaný, stabilní mechanismus stínidla s pružinami
• S novým řešením „Pull-Down“ pro rychlé zaklapnutí
• Odolnost vůči vibracím a otřesům díky technologii LED
• Bez předřadníku – o 10 kg lehčí než předchozí model
• Kompletně vyroben z nerezové oceli a hliníku
• Spodní kryt z neoslňujícího, světlo propouštějícího nylonu Spinnaker
• Nová LED technologie bez síťového zdroje – zasunout zástrčku a hotovo
• Kryt refl ektoru ze stabilní nezničitelné tkaniny ze skleněného vlákna/aramidu
• Druh krytí IP54, je proto odolný vůči dešti a povětrnostním vlivům (trvalé nasazení)

Powermoon® LEDMOON® je náš nepřekona-
telný vítěz v kategorii cena-výkon, to nejlepší co 
aktuálně můžete za své peníze získat!

Žádný jiný balon ani jiné umělé osvětlení
nemá lepší nabídku při porovnání eura za 
lumen!

Bez síťového zdroje!
Stačí zastrčit a všude je světlo!

Nový bestseller s úsporou hmotnosti 10kg
v porovnání s předchozím modelem Powermoon 
Profi 1 s novou vysoce výkonnou LED technikou

Výklopný hák 
pro jeřáb
k zavěšení

Nový POWERMOON PULL DOWN
Powermoon se otvírá a zavírá za-
tažením zespodu

R

LEDMOON



LED-MASTER 400 LED-MASTER 700 LED-MASTER 1600 LED-MASTER 4000
400W

12V/24V DC

41A při 12V / 20A při 24V

IP 54

ca. 50.000 Lumenů

5500K, kvalita denního světla, CRI >80

11kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

>80Ah

700W

12V/24V DC

70A při 12V / 35A při 24V 

IP 54

ca. 90.000 Lumenů

5500K, kvalita denního světla, CRI >80

13kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

>120Ah

1600W

24V/48V DC

66A při 24V / 35A při 48V

IP 54

ca. 200.000 Lumenů

5500K, kvalita denního světla, CRI >80

17kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

4000W

24V/48V DC

170A při 24V / 85A při 48V 

IP 54

ca. 500.000 Lumenů

5500K, kvalita denního světla, CRI >80

25kg

D=1200mm  H=850mm

L=1750mm x D=250mm

Výkon :

Napětí :

Proud :

Druh krytí :

Světelné množství :

Barva světla :

Hmotnost balonu : 

Rozměry balonu :

Přepravní obal :

Výkon baterie :

Stupeň krytí  3
Ochranné malé napětí

Výklopný hák 
pro jeřáb
k zavěšení

Nový POWERMOON PULL DOWN
Powermoon se otvírá a zavírá za-
tažením zespodu

R

LED-MASTER

Vždy, když si přečtete„-
MASTER“

 lesen, beschreibt dies 
eine batteriebetriebene 
Leuchte 12V/24V DC.

Multispannungstauglich
mit DC/AC Netzteil

Vyhláška o nízkonapěťových zařízeních / ochranné malé napětí

• Neoslňující světlo
• Bez kolísání kmitočtu
• Odolnost vůči větru o síle až 100 km/h
• Bez rozbíjení skel svítidel
• Již není nutné dodržovat čas pro ochlazení
• Zapnutí i vypnutí bez zpoždění rozběhu
• Patentovaný, stabilní mechanismus stínidla s pružinami
• S novým řešením „Pull-Down“ pro rychlé zaklapnutí
• Odolnost vůči vibracím a otřesům díky technologii LED
• Kompletně vyroben z nerezové oceli a hliníku
• Spodní kryt z neoslňujícího, světlo propouštějícího nylonu Spinnaker
• Kryt refl ektoru ze stabilní nezničitelné tkaniny ze skleněného vlákna/aramidu
• Druh krytí IP54, je proto odolný vůči dešti a povětrnostním vlivům (trvalé nasazení)

Strana 06



LED-COMPACT 300 LED-COMPACT 600
300W

12V/24V AC

25A při 12V / 12,5A při 24V

IP 68

cca 40.000 Lumenů

5500K, kvalita denního světla, CRI >80

7,8kg

D=200mm  H=400mm

>25Ah

600W

12V/24V AC

50A při 12V / 25A při 24V 

IP 68

cca 60.000 Lumenů

5500K, kvalita denního světla, CRI >80

9,9kg

D=200mm  H=500mm

>50Ah

Výkon :

Napětí :

Proud :

Druh krytí :

Světelné množství :

Barva světla :

Hmotnost balonu : 

Rozměry balonu :

Výkon baterie :

Stupeň krytí  3
Ochranná izolace

R

LED-COMPACT

LED-COMPACT 600LED-COMPACT 600

5500K, kvalita denního světla, CRI >805500K, kvalita denního světla, CRI >80

Vyhláška o nízkonapěťových zařízeních / ochranné malé napětí

Uzavřené, nepropouští prach ani vodu. Ideální pro použití 
na pobřeží, na moři nebo v dolech. 2 vyčnívající gumové 
kroužky slouží jako ochrana proti nárazu polykarbonáto-
vého skleněného válce.  Vešroubováním difuzoru, který se 
nachází uvnitř, a je tak chráněn před nečistotami a povětrn-
ostními vlivy, je možné vytvořit z tohoto světlometu difuzně 
zářící balonové svítidlo.

POWERMOON COMPACT: Světlomet a difuzní balonové 
svítidlo v jednom!

COMPACT s výměnným režimem
Světlomet nebo difuzní světlo

COMPACT s mléčným 
světlem
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144W

12-24V DC

IP 67

9360 lumenů

6000K, kvalita denního světla, CRI >80

2,78kg

B=300mm H=230mm T=95mm

Výkon :

Vstupní napětí :

Druh krytí :

Světelné množství :

Barva světla :

Hmotnost světlometu :

Rozměry světlometu :

360W

12-24V DC

IP 67

23400 lumenů

6000K, kvalita denního světla, CRI >80

6,35kg

B=600mm H=320mm T=95mm

480W

12-24V DC

IP 67

33600 lumenů

6000K, kvalita denního světla, CRI >80

7,77kg

B=550mm H=300mm T=95mm

216W

12-24V DC

IP 67

14040 lumenů

6000K, kvalita denního světla, CRI >80

4,17kg

B=300mm H=450mm T=95mm

Výkon :

Vstupní napětí :

Druh krytí :

Světelné množství :

Barva světla :

Hmotnost světlometu :

Rozměry světlometu :

540W

12-24V DC

IP 67

35100 lumenů

6000K, kvalita denního světla, CRI >80

9,2kg

B=600mm H=340mm T=95mm

720W

12-24V DC

IP 67

50400 lumenů

6000K, kvalita denního světla, CRI >80

11,33kg

B=550mm H=600mm T=95mm

72W

12-24V DC

IP 67

4680 lumenů

6000K, kvalita denního světla, CRI >80

1,39kg

B=240mm H=115mm T=95mm

Výkon :

Vstupní napětí :

Druh krytí :

Světelné množství :

Barva světla :

Hmotnost světlometu :

Rozměry světlometu :

180W

12-24V DC

IP 67

11700 lumenů

6000K, kvalita denního světla, CRI >80

2,85kg

B=555mm H=115mm T=95mm

240W

12-24V DC

IP 67

16800 lumenů

6000K, kvalita denního světla, CRI >80

3,56kg

B=515mm H=115mm T=95mm

R

LED-BEAM

LED-BEAM 72 LED-BEAM 180 LED-BEAM 240

Nová řada světlometů POWERMOON® LED-BEAM je vyrobena z vodotěsného, úžasně lehkého pouzdra s chladicími žebry z 
eloxovaného hliníku. Sklo světlometu se skládá z nárazuvzdorného, UV-odolného polykarbonátu o tloušťce 5 mm. Každá LED 
má vlastní optický difuzor příp. zaostřovací refl ektor.  Tak lze přesnou ostrostí dosáhnout co nejlepšího zaměření světelného 
pole. Řada POWERMOON®  LED-BEAM  je stejně jako řada POWERMOON LED-MASTER koncipována jako svítidlo se 
stejnosměrným napětím v rozsahu ochranného malého napětí.
Speciální vychytávka: Jestliže se světlomety provozují přes bateriové napětí přímo z vozidla, je jedno, jaké je vstupní napětí. 
Svítidla POWERMOON®  LED-BEAM svítí při palubním napětí 12V nebo 24V vždy stejně jasně a současně efektivně.

Odpovídá přibližně
množství světla jed-
noho 500W halogen 

světlometu

1x

2x

3x
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LED

DC / kabel stejnosměrného napětí

DIN 16490, do 30A při 12V
K dispozici v délce 6 metrů a 12 metrů

NATO konektor, do 90A při 12V K 
dispozici v délce 6 metrů a 12 metrů

Příslušenství ke stativu
POWERMOON KULOVÁ HLAVA    

DIN ČEP DIN 14640 k M12
DIN čep adaptér k 29,5mm

Přepravní pouzdra

Upínací sada

Přepravní kufřík z mate-
riálu GFK

Přepravní kufřík z PVC

Síťové zdroje se stejnosměrným napětím

12V / 24V - 320W
Síťový zdroj Mini DC
se svorkou k přichycení 
na stativ IP67

12V / 24V - 750W
Síťový zdroj DC
P54

Upínací sada

NATO zásuvka do vozidla



POWERMOON® - Nölle IUT GmbH
Ginsterstrasse 5
47495 Rheinberg

Tel: +49 2843 / 16699
Fax: +49 2843 / 96516

Email: info@powermoon.de
Internet: www.powermoon.de
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