
LED POWER-
MOON

400 - 4.000 watt,
50.000 - 500.000 

lumen

Wereldwijd nummer 1 in krachtige
mobiele ledtechniek

LED-COMPACT
Waterdichte multifunctionele 
verlichting, schijnwerper en 

diffuserballon in één.

LED-BEAM
De nieuwe POWERMOON LED-strijklichtserie 

R

LED
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Voorwoord van de oprichter van het bedrijf en 
POWERMOON®-uitvinder 
Dipl.-Ing. Jürgen Nölle

Nölle IUT GmbH werd 21 jaar geleden in Berlijn opgericht. Sindsdien is er veel gebeurd. Zo 
is het hoofdkantoor naar Rheinberg in Noordrijn-Westfalen verhuisd. Er zijn inmiddels ook 
vestigingen in Europa, met name in Polen en Portugal, en in de VS bijgekomen. Het bed-
rijf is wereldwijd voor 100% een familiebedrijf van de familie Nölle. Momenteel bestaat ons 
team uit meer dan 30 vaste medewerkers en bijna drie keer zoveel freelancers en geas-
simileerde handelsvertegenwoordigers. Wanneer ik terugdenk aan de laatste 5 jaar, denk ik niet alleen aan Interschutz, 
maar ook aan een aantal kleinere en grotere gebeurtenissen waar ik tevreden op kan terugblikken en waarvan ik zeg:
“Ja, het was fi jn en we waren succesvol!” Omdat wij in overeenstemming met ons bedrijfsmotto ideeën, producten en zaken samen 
met onze klanten realiseren, is POWERMOON® niet gewoon een lamp, maar een wereldwijd bekend label voor veilige, niet-verblin-
dende werkverlichting voor brandweer, reddingsbrigades, politie, leger, bouwindustrie, fi lmopnames, reclame en communicatie.

Ons meermaals gepatenteerde veerschermsysteem is een beproefd, robuust en niet-verblindend ballonverlichtingsconcept. Dit 
succes is voor ons in de eerste plaats een stimulans om technologisch aan de leiding te blijven! Daarom stellen wij u 4 productin-
novaties voor. De momenteel helderste mobiele ledlichtsystemen, die zonder meer meekunnen met het vermogen van HQI- of 
metaaldamplampen. De nieuwe POWERMOON® LED-COMPACT, die als ingekapselde ballonverlichting weer en wind trotseert 
en zelfs als mijn-, offshore- en duikverlichting kan dienen. Bovendien wordt de inzetbaarheid van de nieuwe POWERMOON® 
LED’s nog uitgebreider, doordat deze bij verschillende spanningen functioneren. Met de gelijkspanning van accu’s of wisselspan-
ning van het stroomnet, 110 volt (VS) of 230 volt (EU), de nieuwe POWERMOON® LED-serie kan altijd en overal worden gebruikt.

In het strijklichtsegment biedt Powermoon de nieuwe serie POWERMOON® LED-BEAM aan. Net als bij de POWER-
MOON LED-MASTER-serie leveren wij ook hier veilige verlichting in het ZLVS-bereik DC. En met de optionele IP67-be-
veiligde Mini-voorschakelapparaten zorgen wij voor mobiele inzetbaarheid bij verschillende spanningen. De nieuwe POW-
ERMOON® LED-BEAM-serie 
onderscheidt zich door het zeer 
lage gewicht van de schijn-
werpers bij een zeer hoge pro-
ductie- en verlichtingskwaliteit.

Ik hoop – en daar doen wij 
ook alles voor – dat POWER-
MOON® en zijn klanten sa-
men een sterk team blijven.

POWERMOON® Duitsland - hoofdkantoor productie

POWERMOON® VS - hoofdkantoor
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Politie, brandweer, red-

dingsbrigades

Berging en redding

Bouwmachines

Landbouwmachines

48V

24V

12V

Landbouwmachines

Huishoudelijke spanning of
netspanning via adapter

Directe aansluiting op de voertuigaccu
 100 - 240V AC12V / 24V DC 

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Gelijkspanning Wisselspanning

Wisselspanning

Niet 
mogelijk

Powerjack®

Powerjack® simuleert de accuspanning voor de gelijkspanning-Powermoon®

Berging en reddingBerging en reddingBerging en redding

Gelijkspanning

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Voorganger

POWERMOON® Picolo 400 W HQI

POWERMOON® Start 2.000 W halogeen

POWERMOON® Profi  1, 1.000 W HQI

POWERMOON® Twinlight, 2 x 1.000 W HQI

POWERMOON® Quadro, 4.000 W HQI 

  Brandweerschijnwerper 500 W halogeen

NIEUWE POWERMOON® LED-OPLOSSING 

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 2 x 72 W•

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 600, LED-MASTER 700

LEDMOON 2000, LED-MASTER 1600

Optioneel 
gelijkspanningsadapter voor 

gebruik met netstroom

NATO

DIN 14690

Voordelen van de nieuwe POWERMOON® LED-series
Precies op tijd voor de opening van Interschutz is het bekende Powermoon-ballonverlichtingsconcept in het hele vermogens-
bereik van 400 tot 4.000 W overgeschakeld op moderne ledtechniek. Zo is voor elk vroeger model van POWERMOON® nu 
een nieuwe, even heldere of zelfs krachtigere ledtegenhanger beschikbaar. Voor elk van deze nieuwe krachtige ledsystemen 
geldt dat de stroomopname aanzienlijk verminderd is, bij een zelfde lichtemissie in lumen. En dit bij een duidelijk verlaagd 
transportgewicht van de Powermoon-verlichting. Gemiddeld resulteert de nieuwe ledtechniek in 30% minder gewicht en 25-
35% minder aansluitvermogen bij dezelfde helderheid.

Bijzonder interessant voor reddingsdiensten is dat bij gebruik van generatoren voor de nieuwe POWERMOON® LED de bruto 
aansluitwaarde nu dezelfde is als de netto aansluitwaarde. Anders dan bij metaaldamplampen hoeft geen rekening te worden 
gehouden met extra generatorvermogen voor de blindstroom. Zo kunnen bijvoorbeeld op een generator met 3 kVA ook echt 5 
LEDMOON® 600’s worden aangesloten. De LEDMOON® 600 vervangt de oude Powermoon Profi  1, 1.000 W HQI.

Voor wie vertrouwd is met de POWERMOON®-verlichting geven wij hier een overzicht van de klassieke en bekende uitloop-
modellen en hun nieuwe ledopvolgers, gerangschikt volgens vermogen en vergelijkbare helderheid:

Verlichting direct vanaf het voertuig
Geen generator benodigd!

Andere voordelen van LED
• Geen frequentiefl ikkeringen
• Geen lampen met risico van glasbreuk
• Geen afkoeltijd die in acht moet worden genomen
• In- en uitschakelen zonder startvertraging
• Gepatenteerd stabiel veerschermmechanisme
• Lange levensduur van de ledcellen > 30.000 uren
• Trillings- en schokbestendig dankzij de ledtechniek
• Nieuwe ledtechnologie zonder adapter: stekker insteken 
en klaar

Pagina 04



LEDMOON 400 LEDMOON 2000
500W

220-230V / 50-60Hz

2,2A bij 230V

IP 54

ca. 50.000 lumen

5500K, daglichtkwaliteit, CRI >80

11kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

500 watt

650W

220-230V / 50-60Hz

2,7A bij 230V

IP 54

ca. 75.000 lumen

5500K, daglichtkwaliteit, CRI >80

12kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

700 watt

2100W

220-230V / 50-60Hz

11A bij 230V

IP 54

ca. 250.000 lumen

5500K, daglichtkwaliteit, CRI >80

15,5kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

2500 watt

Vermogen:

Spanning:

Stroom:

Beschermingsgraad:

Lichtemissie:

Lichtkleur:

Gewicht ballon:

Afmetingen ballon:

Transportverpakking:

Generatorvermogen:

Veiligheidsklasse 2
Veiligheidsisolatie LEDMOON 600
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Telkens als u 
‘LEDMOON’ 

leest, gaat het over v
erlichting met een 

netstekker 
zonder adapter.

• Niet-verblindend licht
• Geen frequentiefl ikkeringen
• Windbestendig tot 100 km/h
• Geen lampen met risico van glasbreuk
• Geen afkoeltijd die in acht moet worden genomen
• In- en uitschakelen zonder startvertraging
• Gepatenteerd stabiel veerschermmechanisme
• Met nieuwe snel vastklikkende ‘pull-down’-oplossing
• Trillings- en schokbestendig dankzij de ledtechniek
• Beschermingsgraad IP54: regen- en weerbestendig (continu gebruik)
• Nieuwe ledtechnologie zonder adapter: stekker insteken en klaar
• Geen voorschakelapparaat meer: 10 kg lichter dan zijn voorganger
• Compleet van roestvast staal aluminium vervaardigd
• Onderhoes van niet-refl ecterend, goed lichtdoorlatend spinnakernylon
• Refl ectorhoes van stevig, onverwoestbaar glasvezel-aramideweefsel

De Powermoon® LEDMOON® is onze ongeë-
venaarde topper met de beste prijs-kwaliteitver-
houding die u momenteel kunt vinden.

Geen enkele andere ballon of schijnwerper doet 
het beter op het gebied van euro per lumen!

Zonder adapter!
Gewoon de stekker insteken en u hebt licht!

De nieuwe bestseller met 10 kg minder ge-
wicht dan zijn voorganger Powermoon Profi  
1 en met nieuwe krachtige ledtechniek.

Uitklapbare 
kraanhaak om 
op te hangen

De nieuwe POWERMOON PULL DOWN Po-
wermoon kan worden geopend en gesloten 
door aan de onderkant te trekken.

R

LEDMOON



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

12V/24V DC

41A bij 12V / 20A bij 24V

IP 54

ca. 50.000 lumen

5500K, daglichtkwaliteit, CRI >80

11kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

>80Ah

700W

12V/24V DC

70A bij 12V / 35A bij 24V 

IP 54

ca. 90.000 lumen

5500K, daglichtkwaliteit, CRI >80

13kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

>120Ah

1600W

24V/48V DC

66A bij 24V / 35A bij 48V

IP 54

ca. 200.000 lumen

5500K, daglichtkwaliteit ,CRI >80

17kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

4000W

24V/48V DC

170A bei 24V / 85A bij 48V 

IP 54

ca. 500.000 lumen

5500K, daglichtkwaliteit, CRI >80

25kg

D=1200mm  H=850mm

L=1750mm x D=250mm

Vermogen:

Spanning:

Stroom:

Beschermingsgraad:

Lichtemissie:

Lichtkleur:

Gewicht ballon:

Afmetingen ballon:

Transportverpakking:

Accuvermogen:

Veiligheidsklasse 3
Zeer lage veiligheidsspanning (

Uitklapbare 
kraanhaak om 
op te hangen

De nieuwe POWERMOON PULL DOWN 
Powermoon kan door aan de onderkant te 
trekken worden geopend en gesloten.

R

LED-MASTER

op te hangen

Telkens als u 
‘MASTER’ 

leest, gaat het over ver-
lichting 12 V / 24 V DC 
die met een accu wordt 

gebruikt. Geschikt 
voor verschillende 
spanningen met 
DC/AC-adapter

Laagspanningsvoorschriften / ZLVS

• Niet-verblindend licht
• Geen frequentiefl ikkeringen
• Windbestendig tot 100 km/h
• Geen lampen met risico van glasbreuk
• Geen afkoeltijd die in acht moet worden genomen
• In- en uitschakelen zonder startvertraging
• Gepatenteerd stabiel veerschermmechanisme
• Met nieuwe snel vastklikkende ‘pull-down’-oplossing
• Trillings- en schokbestendig dankzij de ledtechniek
• Beschermingsgraad IP54: regen- en weerbestendig (continu gebruik)
• Compleet van roestvast staal aluminium vervaardigd
• Onderhoes van niet-refl ecterend, goed lichtdoorlatend spinnakernylon
• Refl ectorhoes van stevig, onverwoestbaar glasvezel-aramideweefsel
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LED-COMPACT 300 LED-COMPACT 600
300W

12V/24V AC

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

IP 68

ca. 40.000 lumen

5500K, daglichtkwaliteit ,CRI >80

7,8kg

D=200mm  H=400mm

>25Ah

600W

12V/24V AC

50A bij 12V / 25A bij 24V 

IP 68

ca. 60.000 lumen

5500K daglichtkwaliteit, CRI >80

9,9kg

D=200mm  H=500mm

>50Ah

Vermogen:

Spanning:

Stroom:

Beschermingsgraad:

Lichtemissie:

Lichtkleur:

Gewicht ballon:

Afmetingen ballon:

Accuvermogen:

Veiligheidsklasse 3
Zeer lage veiligheidsspanning (Z

R

LED-COMPACT

LED-COMPACT 600LED-COMPACT 600

, CRI >805500K, daglichtkwaliteit ,CRI >80

Laagspanningsvoorschriften / ZLVS

Ingekapseld, stof- en waterdicht. Ideaal voor toepassingen 
aan de kust of op zee, in mijnen en offshore. De 2 uitste-
kende rubberringen beschermen de polycarbonaatcilinder 
tegen botsingen. Door het verdraaien van de inwendige dif-
fuser, die zo beschermd is tegen vuil en weer, kan het ron-
dom schijnende strijklicht worden veranderd in een diffuse 
ballonverlichting.

POWERMOON COMPACT: strijklicht en diffuse ballonver-
lichting in één!

COMPACT met wisselmodus 
Strijklicht of diffuus

COMPACT met melkglas
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360° 360°

R

LED-BEAM
Strijklicht meervoudig onderstel

Dankzij de in alle richtingen verdraaibare kogelkopdrager 
zijn de lichtvelden bij het 2e en 3e onderstel vrij instelbaar. 
Daarnaast kan elke schijnwerper afzonderlijk 90° worden 
verdraaid. Dit zorgt voor een maximale fl exibiliteit bij het ge-
bruik. De LED-BEAM-lampen zijn gelijkspanningslampen.

Ze zijn verbonden met een gelijkspanningskabel die ondera-
an het statief tevoorschijn komt, en kunnen naar keuze met 
de DIN 14690- of NATO-stekker direct op uw voertuig wor-
den aangesloten of via de bijbehorende adapter, die nauw 
op de statiefpoot aansluit, met 230 V worden gebruikt.

360°
270°

90°

90°

90°

MINI-DC-adapter – past op elke statiefpoot

Kan met een klemrail worden bevestigd op alle gangbare statiefpo-
ten met een maximale diameter van 30 mm bij ronde buizen en 26 
mm bij vierkante buizen.

NATO Stekker

DIN 14690

Strijklicht stervormig onderstel

Met het stervormige onderstel kan de grond gelijkmatig 
worden verlicht. Omdat elke schijnwerper dankzij de 
POWERMOON-kogelkop volgens DIN 14640 afzonderlijk 
kan worden uitgeklapt en verdraaid, kan elke denkbare 
verlichtingsconfi guratie worden ingesteld.

Elke schijnwerper 
afzonderlijk 
verdraaibaar

90°

MEANWELL 
adapter inside

Optioneel met accu 
of adapter



144W

12-24V DC

IP 67

9360 lumen

6000K, daglichtkwaliteit ,CRI >80

2,78kg

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

Vermogen:

Ingangsspanning:

Beschermingsgraad:

Lichtemissie:

Lichtkleur:

Gewicht schijnwerper:

Afmetingen schijnwerper:

360W

12-24V DC

IP 67

23400 lumen

6000K, daglichtkwaliteit, CRI >80

6,35kg

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

480W

12-24V DC

IP 67

33600 lumen

6000K, daglichtkwaliteit, CRI >80

7,77kg

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

216W

12-24V DC

IP 67

14040 lumen

6000K, daglichtkwaliteit, CRI >80

4,17kg

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

Vermogen:

Ingangsspanning:

Beschermingsgraad:

Lichtemissie:

Lichtkleur:

Gewicht schijnwerper:

Afmetingen schijnwerper:

540W

12-24V DC

IP 67

35100 lumen

6000K, daglichtkwaliteit, CRI >80

9,2kg

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

720W

12-24V DC

IP 67

50400 lumen

6000K, daglichtkwaliteit, CRI >80

11,33kg

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

72W

12-24V DC

IP 67

4680 lumen

6000K, daglichtkwaliteit, CRI >80

1,39kg

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

Vermogen:

Ingangsspanning:

Beschermingsgraad:

Lichtemissie:

Lichtkleur:

Gewicht schijnwerper:

Afmetingen schijnwerper:

180W

12-24V DC

IP 67

11700 lumen

6000K, daglichtkwaliteit, CRI >80

2,85kg

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

240W

12-24V DC

IP 67

16800 lumen

6000K, daglichtkwaliteit ,CRI >80

3,56kg

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

R

LED-BEAM

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

De nieuwe POWERMOON®-strijklichtserie LED-BEAM is geconstrueerd met waterdichte, superlichte aluminium armaturen 
met koelribben. Het schijnwerperglas bestaat uit 5 cm dik, slagvast en uv-bestendig polycarbonaat. Elke led beschikt over een 
eigen optische diffuser of een focusrefl ector. Zo kan een optimaal gericht lichtveld met accurate helderheid worden gecreëerd. 
De POWERMOON® LED-BEAM-serie is net als de POWERMOON LED-MASTER-serie ontwikkeld als gelijkspanningsver-
lichting in het ZLVS-bereik.
En wat bijzonder is: als de schijnwerpers direct door de accuspanning van een voertuig worden gevoed, is de ingangsspan-
ning van geen belang. De POWERMOON® LED-BEAM brandt bij een boordspanning van 12 V of van 24 V altijd even helder 
en effi ciënt.

Komt ongeveer 
overeen met de 

lichtemissie van een 
halogeenschijnwerper 

van 500W.

1x

2x

3x
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Compleet van kunststof
(mast compleet van kunststof en glasvezel, geen potentiaalvereffening of aarding 
benodigd, geen roestgevaar)

Maximale verkeersveiligheid
(ronde botsbeveiliging zonder scherpe hoeken en randen)

Stormbestendig
(stormbestendig dankzij de watervulling van 250 l)

Supermobiel
(25 kg tansportleeggewicht, standaard europalletafmeting)

De veilige mobiele verkeersstander POWERMOON® - SLIDER kan voor verlichting, maar ook 
voor verkeerslichten, waarschuwings- en instructieborden en als tijdelijke straatversperring wor-
den gebruikt.

Opstelplaats 
voor een generator

lengte x breedte
680 x 500 mm

et nieuwe en uitstekende telescopische driepootsta-
tief biedt enorme voordelen in vergelijking met gewo-
ne statieven. Door het gebruik van glasvezelversterkte 
kunststof (GVK) kan geen corrosie worden gevormd 
en kan het telescopische driepootstatief dus niet roes-
ten. Kromtrekken van de statiefsegmenten behoort 
tot het verleden, want GVK vindt zijn oorspronkelijke 
vorm terug. Potentiaalvereffening (aardingspin) is ook 
niet nodig, omdat GVK niet elektrisch geleidend is. 
Zo bestaat er ook geen gevaar meer bij sporen of bo-
venspanningsleidingen. Met een gewicht van amper 
10 kg bij een maximale hoogte van 4,70 m behoort 
het telescopische GVK-driepootstatief tot de absolu-
te lichtgewichten van de statieven. In vergelijking met 
een gewoon stalen telescopisch statief is het bij een 
zelfde maximale hoogte ongeveer 30% lichter. De kop 
is uitgerust met een DIN 14640-pin en een geïntegre-
erde tuidriehoek waarmee tuien ter bescherming te-
gen wind direct aan de kop kunnen worden bevestigd.

Het nieuwe telescopische POWER-
MOON® GVK-driepootstatief

Tuiset 
inbegrepen

Compleet van kunststof
(mast compleet van kunststof en glasvezel, geen potentiaalvereffening of aarding 
benodigd, geen roestgevaar)

Maximale verkeersveiligheid
(ronde botsbeveiliging zonder scherpe hoeken en randen)(ronde botsbeveiliging zonder scherpe hoeken en randen)

StormbestendigStormbestendig
(stormbestendig dankzij de watervulling van 250 l)(stormbestendig dankzij de watervulling van 250 l)

Supermobiel
(25 kg tansportleeggewicht, standaard europalletafmeting)

De veilige mobiele verkeersstander POWERMOON® - SLIDER kan voor verlichting, maar ook 
voor verkeerslichten, waarschuwings- en instructieborden en als tijdelijke straatversperring wor-
den gebruikt.

Opstelplaats 
voor een generator

lengte x breedte
680 x 500 mm

Kompakt Standard
3,20 meter

1,22 meter

9,9 kg

Glasvezelversterkte kunststof(GVK)

Aluminium / rvs

Pin volgens DIN / kogelkop

25kg

4,75 meter

1,75 meter

14,2 kg

Glasvezelversterkte kunststof GVK)

Aluminium / rvs

Pin volgens DIN / kogelkop

25kg

Max. hoogte:

Transportlengte:

Gewicht:

Materiaal:

Armaturen:

Statiefsteun:

Max. gewicht op de kop:

Fiberjack®

* vastgezet met tuien en haringen

Fiberjack®

POWERMOON SLIDER MINI-LIGHT-TOWER
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DC-/ gelijkspanningskabel
DIN 16490, tot 30A bij 12V
Beschikbaar in 6 meter en 

12 meter

NATO-stekker, tot 90A bij 12V
Beschikbaar in 6 meter en 

12 meter

Statiefaccessoires

POWERMOON-KOGELKOP
DIN-PIN DIN 14640 voor M12

DIN-pinadapter voor 29,5mm

Transportkoffers

Gewatteerde stoffen 
koffer

GVK Transportkoffer

Pvc-transportkoffer

Gelijkspanningsadapters

12V / 24V - 320W
Mini-DC-adapter
met statiefpootklem
IP67

12V / 24V - 750W
DC-adapter
IP54

Tuiset

NATO-aanbouwcontactdoos voor 
voertuigen

12 meter

12V / 24V - 750W
DC-adapter
IP54

GVK Transportkoffer

LED

Pvc-transportkoffer



POWERMOON® - Nölle IUT GmbH
Ginsterstrasse 5
D-47495 Rheinberg

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

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