
LED
POWERMOON

400-4000 watów,
50 000 - 500 000 

lumenów

Nr 1 na świecie w branży przenośnych 
urządzeń LED dużej mocy

LED-COMPACT
Wodoszczelna lampa wielofunkcyjna, 

naświetlacz refl ektorowy i balon dyfuzorowy 
w jednym.

LED-BEAM
Nowa seria naświetlaczy POWERMOON 
LED

R

LED
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Wstęp założyciela fi rmy i wynalazcy POWERMOON® ,mgr inż. 
Jürgena Nölle.

Firma Nölle IUT GmbH została założona 21 lat temu w Berlinie. Od tamtego czasu wie-
le się wydarzyło. Siedziba została przeniesiona do Rheinbergu w Nadrenii Północnej-West-
falii. Powstały oddziały w Europie z nowymi zakładami produkcyjnymi w Polsce i Portugali, 
a także oddział w USA. Firma na całym świecie jest w 100% przedsiębiorstwem rodzinnym 
Nölle. Dziś jesteśmy silnym, innowacyjnym zespołem z ponad 30 stałymi pracownikami i 
niemal dwa razy większąliczbą wolnych współpracowników i przedstawicielstw handlowymi. 
W krótkiej retrospekcji, oprócz Interschutz, z ostatnich 5 lat przypomina mi się wiele mnie-
jszych i większych wydarzeń, które były dla mniej jako przedsiębiorcy powodem do dumy. Dlatego mogę powiedzieć: 
„„Tak – to była duża radość i jednocześnie osiągnęliśmy sukces!“ Motto naszej fi rmy, czyli realizować pomysły, produkty i interesy  
zawsze razem z klientem, sprawiło, że POWERMOON® to nie tylko lampy, ale światowa marka kojarzona z bezpiecznym, nieoślepia-
jącym oświetleniem miejsc pracy dla straży pożarnej, ochrony cywilnej, policji, wojska, budownictwa, reklamy fi lmowej i komunikacji.

Unser Nasz chroniony wieloma patentami system kloszy sprężynowych sprawdził się jako solidny i nieoślepiający pomysł na 
balony oświetleniowe.
Ale nasze dotychczasowe sukcesy są tylko bodźcem do dalszego rozwoju jako lidera tej technologii! Prezentujemy 4 inno-
wacje produktowe. Aktualnie najjaśniejsze przenośne systemy oświetleniowe LED, które bez problemu dorównują swoją 
mocą lampom HQI /lampom z parą metalu. Nowe zamknięte balony oświetleniowe POWERMOON® LED-COMPACT mogą 
być stosowane przy każdym wietrze i w każdej pogodzie, nawet jako lampy górnicze, na morzu i jako lampy zanurzalne. Uni-
wersalności tych nowych lamp LED POWERMOON® jeszcze sprzyja dodatkowo możliwość zasilania różnymi napięciami. 
Może to być napięcie akumulatora lub napięcie przemienne z sieci 110 V (USA) lub 230 V (UE) - nowa seria lamp LED PO-
WERMOON® może być używana zawsze i wszędzie.
W segmencie naświetlaczy Powermoon oferuje nową serię POWERMOON® LED-BEAM. Podobnie, jak w przypadku serii 
POWERMOON LED-MASTER, celem jest oferowanie bezpiecznych lamp w zakresie napięć bezpiecznych DC, z możli-
wością realizowania u klientów rozwiązań na różne napięcia w stopniu ochrony IP67 z opcjonalnymi mini-statecznikami. 
Nowa seria POWERMOON® 
LED-BEAM charakteryzuje się 
małym ciężarem jednostkowym 
naświetlaczy przy wysokiej ja-
kości produkcji i oświetlenia.

Dlatego mam nadzieję – i do 
tego zmierzamy – że POWER-
MOON® i nasi klienci nadal 
będą tworzyć jedną wspólną 
drużynę.

POWERMOON® Deutschland - siedziba główna
Produkcja

POWERMOON® USA - centrala
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Policja, straż pożarna THW

Służby ratownicze

Maszyny budowlane 

Maszyny żniwne

48V

24V

12V

Maszyny żniwneMaszyny żniwneMaszyny żniwne

Napięcie sieciowe bezpośrednio 
lub przez zasilacz

Bezpośrednie połączenie do 
akumulatora pojazdu

 100 - 240V AC12V / 24V DC 

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Napięcie stałe Napięcie przemienne

Napięcie przemienne

niemożli-
we

Powerjack®

Powerjack® symuluje napięcie akumulatora do 
Powermoon® na napięcie stałe

Napięcie stałe

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Model-poprzednik 

POWERMOON® Picolo 400W HQI

POWERMOON® Start 2000W Halogen

POWERMOON® Profi  1, 1000W HQI

POWERMOON® Twinlight, 2x1000W HQI

POWERMOON® Quadro, 4000W HQI

Refl ektor dla straży pożarnej 500W Halogen

NOWE ROZWIĄZANIE LED 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

Opcja
Zasilacz napięcia stałego do korzysta-

nia z prądu sieciowego

NATO

DIN 14690

Zalety nowych serii POWERMOON® LED  
Z otwarciem targów Interschutz zbiegło się przejście znanej koncepcji balonów oświetleniowych Powermoon we wszyst-
kich zakresach mocy od 400W do 4000W na technikę LED. Tak więc dla każdego poprzedniego modelu POWERMOON® 
istnieje teraz nowy balon o takiej samej albo nawet większej wydajności świetlnej. Do każdego z nowych systemów LED 
dużej mocy obowiązuje zasada: znaczne zmniejszenie poboru prądu przy takiej samej ilości emitowanych lumenów. Ale 
przy znacznie obniżonej masie transportowej lamp Powermoon. Średnio nowa technika LED to oszczędność 30% na masie 
i 25-35% na mocy przyłączowej przy takiej samej mocy świetlnej.
Szczególnie interesujące dla służb ratunkowych: Jeśli do pracy nowych LED POWERMOON® wykorzystywane są genera-
tory, wartość mocy przyłączowej brutto jest równa wartości netto. Czyli: w przeciwieństwie do lamp z parą metalu nie trzeba 
uwzględniać dodatkowej mocy generatora na prąd bierny. Tak więc przykładowo do generatora o mocy 3kVA można podłąc-
zyć rzeczywiście 5 lamp LEDMOON® 600. LEDMOON® 600 z powodzeniem zastępuje stare Powermoon Profi  1, 1000W 
HQI.

Dla znawców lamp POWERMOON® podajemy tutaj przegląd klasycznych i znanych modeli, które wychodzą z produkcji z ich 
modelami-następcami LED, pogrupowany według mocy i porównywalnej mocy świetlnej:
Światło bezpośrednio z pojazdu
Montaż generatora nie jest konieczny!

Światło bezpośrednio z pojazdu
Montaż generatora nie jest konieczny!

Dalsze zalety LED:
• Brak migotania sieciowego
• Nietłukący się element świetlny
• Brak konieczności czekania na ostygnięcie
• Włączanie i wyłączanie bez zwłoki
• Opatentowany, stabilny mechanizm klosza sprężynowego
• Duża trwałość ogniw LED > 30 000 godzin
• Odporność na wibracje i wstrząsy dzięki technice LED
• Nowa technologia LED bez zasilaczy - wystarczy włożyć 
  wtyczkę i gotowe
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LEDMOON 400 LEDMOON 2000
500W

220-230V / 50-60Hz

2,2A przy 230V

IP 54

ok. 50.000 lumenów

5500K*, CRI >80

11kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

500 Watt

650W

220-230V / 50-60Hz

2,7A przy 230V

IP 54

ok. 75.000 lumenów

5500K*, CRI >80

12kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

700 Watt

2100W

220-230V / 50-60Hz

11A przy 230V

IP 54

ok. 250.000 lumenów

5500K*, CRI >80

15,5kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

2500 Watt

Moc:

Napięcie:

Prąd:

Stopień ochrony:

Ilość światła:

Kolor światła:

Masa balonu:

Wymiary balonu:

Opakowanie transpotowe:

Moc generatora:

Klasa ochrony 2
Izolacja ochronna LEDMOON 600

*jakość światła dziennego strona 05

LEDMOON“ 
oznacza bezzasilaczową 

lampę do zasilania 
sieciowego.

• Nieoślepiające światło
• Brak migotania sieciowego
• Odporność na wiatr do 100 km/h
• Nietłukący się element świetlny
• Brak konieczności czekania na ostygnięcie
• Włączanie i wyłączanie bez zwłoki 
• Opatentowany, stabilny mechanizm klosza sprężynowego
• Z nowym szybko zatrzaskującym się rozwiązaniem „Pull-Down“
• Odporność na wibracje i wstrząsy dzięki technice LED
• Nowa technologia LED bez zasilaczy - wystarczy włożyć wtyczkę i gotowe
• Nie potrzeba już stateczników – 10 kg lżejsze od modelu-poprzednika
• Wykonanie w całości z nierdzewnej stali szlachetnej i aluminium
• Powłoka dolna z nieoślepiającego, dobrze przepuszczającego światło nylonu spinakerowego
• Powłoka refl ektora ze stabilnego, niezniszczalnego włókna szklanego/tkaniny aramidowej
• Stopień ochrony IP54, a więc odporność na deszcz i inne czynniki atmosferyczne (praca długotrwała)

Powermoon® LEDMOON® to na zdecydowany zwy-
cięzca pod względem stosunku ceny do właściwości 
produktu i dlatego opłaca się ten produkt nabyć!
Żadne inne balony czy naświetlacze nie są lepszą 
propozycją, jeśli chodzi o porównanie ceny za jeden 
lumen!

Bez zasilacza!
Wystarczy podłączyć do gniazdka i od razu świeci!

Nowy bestseller, lżejszy o 10kg od poprzednika, 
modelu Powermoon Profi  1 w nowej technice 
LED dużej mocy

Rozkładany hak 
dźwigowy do 
zawieszania

Nowe POWERMOON PULL DOWN do 
otwierania i zamykania poprzez ciąg-
nięcie od dołu 

R

LEDMOON



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

12V/24V DC

41A przy 12V / 20A bei 24V

IP 54

ok. 50.000 lumenów

5500K*, CRI >80

11kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

>80Ah

700W

12V/24V DC

70A przy 12V / 35A przy 24V 

IP 54

ok. 90.000 lumenów

5500K*, CRI >80

13kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

>120Ah

1600W

24V/48V DC

66A przy 24V / 35A przy 48V

IP 54

ok. 200.000 lumenów

5500K*, CRI >80

17kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

4000W

24V/48V DC

170A przy 24V / 85A przy 48V 

IP 54

ok. 500.000 lumenów

5500K*, CRI >80

25kg

D=1200mm  H=850mm

L=1750mm x D=250mm

Moc:

Napięcie:

Prąd:

Stopień ochrony:

Ilość światła:

Kolor światła:

Masa balonu:

Wymiary balonu:

Opakowanie transportowe:

Moc akumulatora:

Klasa ochrony 3
Napięcie bezpieczne

Rozkładany hak 
dźwigowy do 
zawieszania

Nowe POWERMOON PULL DOWN do 
otwierania i zamykania poprzez ciąg-
nięcie od dołu 

* jakość światła dziennego

R

LED-MASTER

Słowo „MASTER“ oznacza 
zawsze zasilaną akumula-
torem lampę 12V/24V DC.

Rozporządzenie w sprawie niskich napięć/napięcie bezpieczne

• Nieoślepiające światło
• Brak migotania sieciowego
• Odporność na wiatr do 100 km/h
• Nietłukący się element świetlny
• Brak konieczności czekania na ostygnięcie
• Włączanie i wyłączanie bez zwłoki
• Opatentowany, stabilny mechanizm klosza sprężynowego
• Z nowym szybko zatrzaskującym się rozwiązaniem „Pull-Down“
• Odporność na wibracje i wstrząsy dzięki technice LED
• Wykonanie w całości z nierdzewnej stali szlachetnej i aluminium
• Powłoka dolna z nieoślepiającego, dobrze przepuszczającego światło nylonu spinakerowego
• Powłoka refl ektora ze stabilnego, niezniszczalnego włókna szklanego/tkaniny aramidowej
• Stopień ochrony IP54, a więc odporność na deszcz i inne czynniki atmosferyczne (praca długotrwała)
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LED-COMPACT 300 LED-COMPACT 600
300W

12V/24V AC

25A przy 12V / 12,5A przy 24V

IP 68

ok. 40.000 Lumen

5500K, jakość światła dziennego, CRI >80

7,8kg

D=200mm  H=400mm

>25Ah

600W

12V/24V AC

50A bei 12V / 25A bei 24V 

IP 68

ok. 60.000 Lumen

5500K, jakość światła dziennego, CRI >80

9,9kg

D=200mm  H=500mm

>50Ah

Moc:

Napięcie:

Prąd:

Stopień ochrony:

Ilość światła:

Kolor światła:

Masa balonu:

Wymiary balonu:

Moc akumulatora:

Klasa ochrony  3
Napięcie bezpieczne

R

LED-COMPACT
Rozporządzenie w sprawie niskich napięć/napięcie bezpieczne

Zamknięte pyło- i wodoszczelne Idealne lampy do pracy na 
wybrzeżu i w śniegu, w górnictwie i na morzu. 2 wystające 
gumowe pierścienie służą za ochronę przed uderzeniami 
w poliwęglanowy szklany cylinder. Poprzez wkręcanie we-
wnętrznego dyfuzora, który jest zabezpieczony przed zan-
ieczyszczeniami i czynnikami atmosferycznymi, z naświet-
lacza obrotowego można zrobić balon świetlny emitujący 
światło dyfuzyjne.

COMPACT z trybem zmiennym
Naświetlacz i dyfuzor

COMPACT 
ze szkłem mlecznym
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360° 360°

R

LED-BEAM
Naświetlacz o kilku łożach
Pola świetlne w łożach o rozmiarach 2 i 3 mogą być dowolnie 
nastawiane w każdym kierunku za pomocą uchwytów z gło-
wicą kulową. Dodatkowo każdy promiennik może być indywi-
dualnie obracany o 90°. Dzięki temu możliwa jest maksymalna 
elastyczność podczas pracy.

LED-BEAM są lampami na prąd stały.
Są one dostarczane z kablem na prąd stały na dole przy sta-
tywie i mogą być następnie podłączane wtyczką DIN 14690 
lub NATO bezpośrednio do pojazdu lub, za pośrednictwem od-
powiedniego zasilacza, zgrabnie zaadaptowanego do statywu, 
do sieci 230V.

360°
270°

90°

90°

90°

Zasilacz MINI DC - pasuje do każdego sta-
tywu
Możliwość mocowania za pomocą szyny zaciskowej do wszystkich 
standardowych statywów o średnicy maksymalnej 30mm - rury 
okrągłe i 26mm rury kwadratowe.

Wtyczka NATO

DIN 14690

Naświetlacz z łożem gwiazdowym
Łoże gwiazdowe umożliwia równomierne oświetlenie po-
wierzchni. Dzięki temu, że każdy promiennik wyposażony 
w głowice kulowe POWERMOON wg DIN 14640 może 
być indywidualnie ustawiany kątowo i obracany, możliwe 
jest optymalne ustawienie oświetlenia w dosłownie każdej 
sytuacji.

Każdy naświetlacz z 
możliwością 
indywidualnego obracania

90°

MEANWELL 
Wewnętrzny zasilacz

Opcjonalnie z akumula-
torem lub zasilaczem



144W

12-24V DC

IP 67

9360 lumenów

6000K*, CRI >80

2,78kg

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

Moc:

Napięcie wejściowe:

Stopień ochrony:

Ilość światła:

Kolor światła:

Masa naświetlacza:

Wymiary naświetlacza:

360W

12-24V DC

IP 67

23400 lumenów

6000K*, CRI >80

6,35kg

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

480W

12-24V DC

IP 67

33600 lumenów

6000K*, CRI >80

7,77kg

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

216W

12-24V DC

IP 67

14040 lumenów

6000K*, CRI >80

4,17kg

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

Moc:

Napięcie wejściowe:

Stopień ochrony:

Ilość światła:

Kolor światła:

Masa naświetlacza:

Wymiary naświetlacza:

540W

12-24V DC

IP 67

35100 lumenów

6000K*, CRI >80

9,2kg

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

720W

12-24V DC

IP 67

50400 lumenów

6000K*, CRI >80

11,33kg

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

72W

12-24V DC

IP 67

4680 lumenów

6000K*, CRI >80

1,39kg

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

Moc:

Napięcie wejściowe:

Stopień ochrony:

Ilość światła:

Kolor światła:

Masa naświetlacza:

Wymiary naświetlacza:

180W

12-24V DC

IP 67

11700 lumenów

6000K*, CRI >80

2,85kg

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

240W

12-24V DC

IP 67

16800 lumenów

6000K*, CRI >80

3,56kg

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

* jakość światła dziennego

* jakość światła dziennego

* jakość światła dziennego

R

LED-BEAM

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

Nowa seria naświetlaczy POWERMOON® LED-BEAM jest wykonywana z wodoszczelnych, superlekkich korpusów z elok-
salowanego aluminium z żeberkami chłodzącymi. Szyba promiennika jest wykonana z odpornego na uderzenia i promienio-
wanie ultrafi oletowe poliwęglanu o grubości 5mm. Każda dioda LED posiada własny dyfuzor optyczny lub refl ektor skupia-
jący. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie optymalnie ukierunkowanego i czystego pola oświetlenia. Seria POWERMOON® 
LED-BEAM - podobnie jak seria POWERMOON LED-MASTER - jest przeznaczona do zasilania prądem stałym w zakresie 
napięcia bezpiecznego.
Szczególna cecha: Gdy naświetlacze są zasilane napięciem akumulatora bezpośrednio z pojazdu ratunkowego, napięcie 
wejściowe nie ma znaczenia. Lampy POWERMOON® LED-BEAM zasilane napięciem pokładowym pojazdu 12V lub 24V 
świecą z jednakową jasnością. 

odpowiada to w 
przybliżenu ilości 

światła naświetlacza 
halogenowego 500W

1x

2x

3x
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W całości z tworzywa sztucznego (w całości z tworzywa, maszt z włókna szklane-
go, brak potrzeby wyrównania potencjałów/uziemiania, brak zagrożenia korozją) 

Maksymalne bezpieczeństwo komunikacyjne
(dookoła ochrona przed najechaniem, bez ostrych rogów i krawędzi)

Stateczność w czasie burzy
(stateczność w czasie burzy dzięki wypełnieniu 250 litrami wody)

Supermobilne
(masa transportowa w stanie pustym 25kg, standardowe wymiary europalety)

Przenośny stojak POWERMOON® - SLIDER może być wykorzystywany nie tylko jako system 
oświetleniowy, ale również jako niezawodny stojak na przenośną sygnalizację świetlną, tablice 
ostrzegawcze i informacyjne oraz tymczasowe blokady dróg.

Powierzchnia ustawienia 
generatora

długość x szerokość
680 x 500 mm

Ten nowy, doskonały teleskopowy statyw trójnożny z 
tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym ma ogrom-
ne zalety w porównaniu do tradycyjnych statywów. 
Dzięki zastosowaniu tworzywa wzmocnionego włóknem 
szklanym nie występuje korozja - statyw po prostu nie 
rdzewieje. Do przeszłości należy też zginane się seg-
mentów statywu, ponieważ tworzywo to wraca do swo-
jego pierwotnego kształtu. Również wyrównywanie po-
tencjałów nie jest potrzebne, ponieważ tworzywo to nie 
przewodzi prądu elektrycznego. Dlatego nie występuje 
już zagrożenie w przypadku użycia w pobliżu torów ko-
lejowych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych. 
Ważący 10kg teleskopowy statyw trójnożny z tworzywa 
wzmocnionego włóknem szklanym, którego maksym-
alna wysokość wynosi 4,70 m, należy do absolutnej 
wagi lekkiej wśród statywów. W porównaniu ze stan-
dardowymi stalowymi statywami teleskopowymi jest on 
o ok. 30% lżejszy przy takiej samej maksymalnej dłu-
gości teleskopu. „Głowica“ jest wyposażona w czop wg 
DIN 14640 ze zintegrowanym trójkątem odciążającym, 
który umożliwia zaczepianie linek odciążających bez-
pośrednio do głowicy w celu ochrony przed wiatrem.

Nowy teleskopowy statyw trójnoż-
ny POWERMOON® z tworzywa 
wzmocnionego włóknem szklanym

(masa transportowa w stanie pustym 25kg, standardowe wymiary europalety)

W zestawie 
zestaw 
odciążający

W całości z tworzywa sztucznego (w całości z tworzywa, maszt z włókna szklane-
go, brak potrzeby wyrównania potencjałów/uziemiania, brak zagrożenia korozją) 

Maksymalne bezpieczeństwo komunikacyjne
(dookoła ochrona przed najechaniem, bez ostrych rogów i krawędzi)

Stateczność w czasie burzyStateczność w czasie burzy
(stateczność w czasie burzy dzięki wypełnieniu 250 litrami wody)(stateczność w czasie burzy dzięki wypełnieniu 250 litrami wody)

Supermobilne
(masa transportowa w stanie pustym 25kg, standardowe wymiary europalety)

Przenośny stojak POWERMOON® - SLIDER może być wykorzystywany nie tylko jako system 
oświetleniowy, ale również jako niezawodny stojak na przenośną sygnalizację świetlną, tablice 
ostrzegawcze i informacyjne oraz tymczasowe blokady dróg.

Powierzchnia ustawienia 
generatora

długość x szerokość
680 x 500 mm

(masa transportowa w stanie pustym 25kg, standardowe wymiary europalety)(masa transportowa w stanie pustym 25kg, standardowe wymiary europalety)

Kompakt Standard
3,20 Meter

1,22 Meter

9,9 kg

tworzywo wzmocnione włóknem szklanym

aluminium/stal szlachetna

czop znormalizowany DIN/głowica kulowa

25kg

4,75 Meter

1,75 Meter

14,2 kg

tworzywo wzmocnione włóknem szklanym

aluminium/stal szlachetna

czop znormalizowany DIN/głowica kulowa

25kg

Wysokość maks.:

Długość transportowa:

Masa:

Materiał:

Armatura:

Uchwyt statywu:

Dopuszcz. masa głowicy:

Fiberjack®

*z odciążeniem za pomocą linek ze śledziami

Fiberjack®

POWERMOON SLIDER MINI-LIGHT-TOWER
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DC / kabel na napięcie stałe

DIN 16490, do 30A przy 12V
Dostępne w dług. 6 m i 12 m

Wtyczka NATO, do 90A przy 12V
Dostępne w dług. 6 m i 12 m

Akcesoria do statywu
GŁOWICA KULOWA POWER-

MOON
CZOP DIN DIN 14640 na M12

Czop DIN adapter na 29,5mm

Pojemnik transportowy

Wyścielana walizka 
tekstylna

Walizka transportowa z 
tworzywa wzmocnionego 

włóknem szklanym
Walizka transportowa z 

PCW

Zasilacze napięcia stałego

12V / 24V - 320W
Zasilacz Mini DC
z zaciskiem statywowym
IP67

12V / 24V - 750W
Zasilacz DC
IP54

Zestaw odciążający

Gniazdko zewn. do pojazdów 
NATO

12V / 24V - 750W
Zasilacz DC
IP54

tekstylna

tworzywa wzmocnionego 
włóknem szklanym

LED

Walizka transportowa z 
PCW

12V / 24V - 750W



POWERMOON® - Nölle IUT GmbH
Ginsterstrasse 5
47495 Rheinberg

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

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