
LED 
POWERMOON 

från 400-4000 Watt, 
50.000 - 500.000 

Lumen

Världsbäst på bärbar
högeffekts-LED-teknik

LED-COMPACT
Kombinerad vattentät multifunk-
tionsbelysning, strålkastare och 

diffuser-ballonglykta.

LED-BEAM
Den nya LED-strålkastarserien från POWER-
MOON

R

LED
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Förord av företagets grundare och
uppfi nnaren till POWERMOON® 
Civ.-Ing. Jürgen Nölle.

Företaget Nölle IUT GmbH grundades för 21 år sedan i Berlin. Mycket har hänt sedan 
dess.   Huvudkontoret har numera fl yttat till Rheinberg i Nordrhein-Westfalen. Kontor i Eu-
ropa med nya fabriker i Polen och Portugal liksom i USA har tillkommit. Företaget är till 100 
% ett familjeföretag i hela världen och leds av familjen Nölle. Idag är vi ett starkt och inno-
vativt team med fl er än 30 fast anställda över hela världen och nästan lika många frilansare
och likställda representanter.  Vid en snabb tillbakablick tänker jag förutom Interschutz-mässan på
en hel del större och mindre händelser under de senaste 5 åren. Som företagare ser jag lyckligt tillbaka och säger:
„Ja - det var roligt, och det gick bra för oss!“ Att alltid realisera vårt företagsmotto, våra idéer, produkter och affärer tillsammans 
med kunden gör att POWERMOON® inte bara är en belysning utan har blivit ett världsbekant varumärke för ett säkert och 
icke-bländande arbetsljus för brandkåren, civilförsvaret, polisen, militären, byggindustrin, för fi lm, reklam och kommunikation.

Vårt patenterade fjäderskärmsystem har haft framgång som en stabil ballonglyktekonstruktion som inte bländar. Den 
framgång vi haft hittills sporrar oss att även i framtiden vara tekniskt ledande på marknaden! Alltså presenterar vi 4
produktinnovationer. De starkaste bärbara LED-ljussystemen som för närvarande fi nns på marknaden och utan vidare 
kan mäta sig med HQL/metallhalogenlampor. Den nya POWERMOON® LED-COMPACT, en inkapslad ballonglykta som 
trotsar väder och vind och till och med kan användas vid gruv-, offshore- och dykningsarbeten. POWERMOON® LED är 
ännu mer fl exibel vad gäller användningsområdena genom lampornas fl erspänningskapacitet. Den nya POWERMOON® 
LED-serien kan drivas på såväl batteri-, lik- och växelström, och såväl med 110 Volt (USA) som med 230 Volt (EU).

Powermoon har även lanserat den nya strålkastarserien POWERMOON® LED-BEAM. Liksom för POWERMOON LED-MAS-
TER-serien gäller även här grundprincipen säker belysning i det säkra lågspänningsområdet DC, och att realisera en fl erspän-
ningskapacitet på plats med skyddade IP67 mini-förkopplingsanordningar (tillval). Den nya POWERMOON® LED-BE-
AM-serien kännetecknas av strålkastarens ringa vikt och höga tillverknings- och belysningskvalitet.

Därmed hoppas jag att POW-
ERMOON® och våra kunder 
bildar ett starkt team tillsamm-
ans. Det är det vi strävar efter.

POWERMOON® Tyskland - huvudkontor
Produktion

POWERMOON® USA - kontoret
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PPolis Brandkår Bärgning 

& Ambulans

Byggmaskiner

Jordbruksmaskiner

48V

24V

12V

Jordbruksmaskiner

hemelnät resp. elförsörjning via 
kabel

Direktförbindelse till fordonsbatteriet
 100 - 240V AC12V / 24V DC 

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Likström Växelström

Växelström

ej möjligt

Powerjack®

Powerjack® simulerar batterispänningen för 
likspännings-Powermoon®

Likström 

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Utgående modell

POWERMOON® Picolo 400W HQI

POWERMOON® Start 2000W Halogen

POWERMOON® Profi  1, 1000W HQI

POWERMOON® Twinlight, 2x1000W HQI

POWERMOON® Quadro, 4000W HQI

Brandkårsspotlight 500W Halogen

NY LÖSNING MED 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

Optional 
Gleichspannungsnetzteil 

für Netzstrom Nutzung

NATO

DIN 14690

Fördelar med den nya  POWERMOON® LED serien
Lagom till invigningen av Interschutz ställdes det välkända Powermoon-ballonglyktekonceptet om till modern LED-teknik i alla 
effektområden från 400 W till 4000 W. Nu fi nns det en pendang till varje tidigare modell av POWERMOON® som ger lika stark 
belysning eller till och med presterar mer. För vart och ett av de nya LED-högeffektsystemen gäller: Elupptagningen är betyd-
ligt reducerad vid samma ljusmängdsemission i Lumen. Detta trots att transportvikten på Powermoon-belysningen reducerats 
betydligt. I snitt väger den nya LED-tekniken 30 % mindre och man sparar 25-35 % i energiförbrukning vid samma ljusstyrka.

Särskilt intressant för utryckningstjänster: Om generatorer används för driften av den nya POWERMOON® LED är energiför-
brukningens bruttovärde lika med nettovärdet. Det betyder: I motsats till metallhalogenlampor måste ingen hänsyn tas till extra 
generatorkraft för reaktiv ström. På så sätt kan man faktiskt ansluta 5 LEDMOON® 600 till en elkälla på 3kVA. LEDMOON® 
600 ersätter utan vidare den gamla Powermoon Profi  1, 1000 Wh QL.

För de som känner till POWERMOON®-belysningen fi nns här en översikt över de klassiska och bekanta utgående produk-
terna med
sina nya LED-efterföljare, sorterade efter effekt och jämförbar ljusprestanda:

Belysning direkt från fordonet
Ingen montering av generatorer!

Fler fördelar med LED:
• Inget frekvensfl immer
• Inga glasskärvor från trasiga glödlampor
• Ingen avkylningstid måste inväntas
• Till- och frånslagning utan fördröjning
• Patenterad, stabil fjäderskärmmekanik
• Lång livslängd på LED-cellerna > 30 000 timmar
• Ny LED-teknologi utan sladd – Sätt i kontakten/klart
• Resistent mot vibrationer och skakningar genom LED-tekniken
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LEDMOON 400 LEDMOON 2000
500W

220-230V / 50-60Hz

2,2A vid  230V

IP 54

ca. 50.000 Lumen

5500K, dagsljuskvaliytet, CRI >80

11kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

500 Watt

650W

220-230V / 50-60Hz

2,7A vid  230V

IP 54

ca. 75.000 Lumen

5500K, dagsljuskvaliytet, CRI >80

12kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

700 Watt

2100W

220-230V / 50-60Hz

11A vid 230V

IP 54

ca. 250.000 Lumen

5500K, dagsljuskvaliytet, CRI >80

15,5kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

2500 Watt

Effekt :

Spänning :

Ström :

Skydd :

Ljusmängd :

Ljusfärg :

Vikt ballong : 

Dimensioner ballong :

Transportförpackning :

Generatoreffekt :

Skyddskategori  2
Skyddsisolering LEDMOON 600
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Varje gång du 
läser „LEDMOON“

 innebär detta en kabellös 
belysningsenhet med 

stickkontakt

• Belysning som inte bländar
• Inget frekvensfl immer
• Vindresistent till 100 km/h
• Inga glasskärvor från trasiga glödlampor
• Ingen avkylningstid måste inväntas
• Till- och frånslagning utan fördröjning
• Patenterad, stabil fjäderskärmmekanik
• Med den nya snabbt reagerade ”Pull-Down”-lösningen
• Resistent mot vibrationer och skakningar genom LED-teknik
• Med skydd IP54, därmed regn- och vattentät (för permanent bruk)
• Ny LED-teknologi utan kabel - sätt i kontakten, sen är det klart
• Konstruerad av rostfritt stål och aluminium
• Ingen förkopplingsanordning mer - 10 kg lättare än föregångende modell
• Underhölje av spinnaker-nylon som släpper igenom ljus och inte bländar
• Det reflekterande höljet är gjort av stabil oförstörbar glasfi ber-/aramidväv

Powermoon®  LEDMOON® är vår oslagbara 
segrare. För närvarande får du inte någon ann-
anstans mer för pengarna!

Ingen annan ballonglykta eller strålkastare
kan erbjuda mera vid jämförelsen av
EUR per Lumen!

Utan kabel!
Sätt bara i kontakten så blir det ljust!

Den nya bästsäljaren väger 10 kg mindre
än den föregående modellen Powermoon Profi  1
i ny högeffekts-LED-teknik

Utfällbar
krok
för upphängning

Den nya POWERMOON PULL DOWN 
öppnas och stängs genom att du drar i 
den nedifrån

R

LEDMOON



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

12V/24V DC

41A vid 12V / 20A vid 24V

IP 54

ca. 50.000 Lumen

5500K, dagsljuskvaliytet, CRI >80

11kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

>80Ah

700W

12V/24V DC

70A vid 12V / 35A vid 24V 

IP 54

ca. 90.000 Lumen

5500K, dagsljuskvaliytet, CRI >80

13kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

>120Ah

1600W

24V/48V DC

66A vid 24V / 35A vid 48V

IP 54

ca. 200.000 Lumen

5500K, dagsljuskvaliytet, CRI >80

17kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

4000W

24V/48V DC

170A vid 24V / 85A vid 48V 

IP 54

ca. 500.000 Lumen

5500K, dagsljuskvaliytet, CRI >80

25kg

D=1200mm  H=850mm

L=1750mm x D=250mm

Effekt :

Spänning :

Ström :

Skydd :

Ljusmängd :

Ljusfärg :

Vikt ballong : 

Dimensioner ballong :

Transportförpackning :

Batterieffekt :

Skyddskategori 3
Skyddsklenspänning

Utfällbar
krok
för upphängning

Den nya POWERMOON PULL DOWN 
öppnas och stängs genom att du drar i 
den nedifrån

R

LED-MASTER

för upphängning
Varje gång du läser

„MASTER“
 innebär detta en batte-
ridriven belysningsenhet 
12 V/ 24 V DC. Flerspän-
ningskapacitet med DC7 

AC- kabel

Lågspänningsdirektiv / skyddsklenspänning

• Belysning som inte bländar
• Inget frekvensfl immer
• Vindresistent till 100 km/h
• Inga glasskärvor från trasiga glödlampor
• Ingen avkylningstid måste inväntas
• Till- och frånslagning utan fördröjning
• Patenterad, stabil fjäderskärmmekanik
• Med den nya snabbt reagerade ”Pull-Down”-lösningen
• Resistent mot vibrationer och skakningar genom LED-teknik
• Med skydd IP54, därmed regn- och vattentät (för permanent bruk)
• Konstruerad av rostfritt stål och aluminium
• Underhölje av spinnaker-nylon som släpper igenom ljus och inte bländar
• Det refl ekterande höljet är gjort av stabil oförstörbar glasfi ber-aramidväv
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LED-COMPACT 300 LED-COMPACT 600
300W

12V/24V AC

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

IP 68

ca. 40.000 Lumen

5500K, dagsljuskvaliytet, CRI >80

7,8kg

D=200mm  H=400mm

>25Ah

600W

12V/24V AC

50A vid 12V / 25A vid 24V 

IP 68

ca. 60.000 Lumen

5500K, dagsljuskvaliytet, CRI >80

9,9kg

D=200mm  H=500mm

>50Ah

Effekt :

Spänning :

Ström :

Skydd :

Ljusmängd :

Ljusfärg :

Vikt ballong : 

Dimensioner ballong :

Batterieffekt :

Skyddskategori 3
Skyddsklenspänning

R

LED-COMPACT

LED-COMPACT 600LED-COMPACT 600

, CRI >80, CRI >80

Lågspänningsdirektiv / skyddsklenspänning

Inkapslad, damm- och vattentät. Idealisk för insatser vid ku-
sten eller till sjöss samt vid gruv- och offshore-arbeten. 2 
gummiringar omsluter polykarbonat-glascylindern och fun-
gerar som stötskydd. 360-graders-strålkastaren kan om-
vandlas till en diffust strålande ballonglykta genom att vrida 
ned strålkastaren i diffusorn. Diffusor befi nner sig anordnin-
gens inre och är på så sätt skyddad från smuts och vädrets 
inverkan.

POWERMOON COMPACT: Både strålkastare och diffust 
lysande ballonglykta!

COMPACT med växelläge
Strålkastarljus eller diffust ljus

COMPACT med mjölkat 
glas
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360° 360°

R

LED-BEAM
Strålkastare med fl erfäste
Ljusfälten kan justeras fritt på lavetterna med 2 och 3 fäs-
ten tack vare kulleden som kan vridas åt alla håll.  Des-
sutom kan varje enskild strålkastare justeras i 90°. Detta 
möjliggör högsta insatsfl exibilitet.

LED-BEAM-lamporna är likspänningslampor. De lever-
eras med likspänningskabeln nere på stativet och kan 
sedan efter önskemål antingen ledas direkt till ditt for-
don med en DIN 14690-kontakt eller NATO-kontakt över 
likspänningen, eller drivas med 230 V via den passande 
kabel som är monterad tätt mot ett stativben.

360°
270°

90°

90°

90°

MINI DC-kabel - passar på alla stativben
kan fästas med en klämskena på alla normala stativben med
en maximal diameter på 30 mm på runda och 
26 mm på fyrkantiga rörben.

NATO Stecker

DIN 14690

Strålkastare med stjärnlavett
Stjärnlavetten möjliggör en jämn markbelysning.  Varje 
enskild strålkastare kan vinklas och justeras separat tack 
vare POWERMOON-kulleden enligt DIN 14640. På så 
sätt möts behoven för varje tänkbar belysningssituation.

Varje strålkastare är 
separat justerbar 

90°

MEANWELL 
kabel Inside

Med batteri som tillvalsutrustning
Alternativt med kabelanlutning 
eller batterier



144W

12-24V DC

IP 67

9360 lumenů

6000K, dagsljuskvalitet, CRI >80

2,78kg

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

Effekt :

Ingångsspänning :

Skydd :

Ljusmängd :

Ljusfärg :

Vikt lysmast :

Dimenstioner lysmast :

360W

12-24V DC

IP 67

23400 lumenů

6000K, dagsljuskvalitet, CRI >80

6,35kg

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

480W

12-24V DC

IP 67

33600 lumenů

6000K, dagsljuskvalitet, CRI >80

7,77kg

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

216W

12-24V DC

IP 67

14040 lumenů

6000K, dagsljuskvalitet, CRI >80

4,17kg

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

Effekt :

Ingångsspänning :

Skydd :

Ljusmängd :

Ljusfärg :

Vikt lysmast :

Dimenstioner lysmast :

540W

12-24V DC

IP 67

35100 lumenů

6000K, dagsljuskvalitet, CRI >80

9,2kg

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

720W

12-24V DC

IP 67

50400 lumenů

6000K, dagsljuskvalitet, CRI >80

11,33kg

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

72W

12-24V DC

IP 67

4680 lumenů

6000K, dagsljuskvalitet, CRI >80

1,39kg

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

Effekt :

Ingångsspänning :

Skydd :

Ljusmängd :

Ljusfärg :

Vikt lysmast :

Dimenstioner lysmast :

180W

12-24V DC

IP 67

11700 lumenů

6000K, dagsljuskvalitet, CRI >80

2,85kg

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

240W

12-24V DC

IP 67

16800 lumenů

6000K, dagsljuskvalitet, CRI >80

3,56kg

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

R

LED-BEAM

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

Den nya strålkastarserien LED-BEAM från POWERMOON® är konstruerad av vattentäta, lätta aluminiumeloxerade kylfl äns-
höljen. Strålkastarglaset består av 5 mm tjockt, slagtåligt och UV-resistent polykarbonat. Varje LED har en egen optisk diffusor 
resp. fokuserande refl ektor. På så sätt uppnås bästa möjliga precision på ljusfältet, med exakt luminans. LED-BEAM-serien 
från POWERMOON® är - precis som POWERMOON LED-MASTER-serien - avsedd som likspänningsbelysning i skyddsk-
lenspänningsområdet.
Den särskilda egenskapen: Om strålkastarna drivs av batterispänning direkt från utryckningsfordonet är ingångsspänningen 
likgiltig. LED-BEAM från POWERMOON® lyser lika starkt och effektivt vid 12 V som vid 24 V.

motsvarar ungefär 
en ljusmängd på

en 500 W halogen-
strålkastare

1x

2x

3x

Sida 09



Sida 10

Helt i plast
(komplett fi berglasmast, ingen potentialutjämning/ jordning behövs, ingen korrosi-
onsrisk)

Maximal trafi ksäkerhet
(helt runt stötskydd utan skarpa hörn och kanter) 

Står stormsäkert
(m   250 liter vattenkapacitet står stormsäkert)

Super-portabel
(25 kg Tan  porttomvikt, Standardn dimension)
 

Den bärbara trafi kupprättaren POWERMOON® - SLIDER kan användas som belysningsanlägg-
ning men även som säker sändare för mobila trafi ksignalanordningar, varnings- och anvisningss-
kyltar samt temporära vägspärrar.

Generatorställyta
Längd x bredd
680 x 500 mm

Det nya enastående GFK-teleskopstativet med tre ben 
har enorma fördelar i jämförelse med vanliga stativ. In-
gen korrosion uppstår eftersom stativet är konstruerat 
av glasfi berförstärkt komposit (GFK). På så sätt rostar 
inte GFK-teleskopstativet. Att stativsegment böjs och 
blir sneda hör nu till det förfl utna, eftersom GFK åter-
går till sin ursprungliga form.   Potentialutjämningen 
(jordspett) faller bort eftersom GFK inte är elektriskt le-
dande. På så vis uppstår inga risker längre vid rälsspår 
eller högspänningsledningar. Med en vikt på knappt 
10 kg och en maximal höjd på 4,70 meter räknas 
GFP-teleskopstativet med tre ben till de absoluta lätt-
 
viktarna bland stativen.  Jämfört med andra stålte-
leskopstativ i handeln är det 30 % lättare vid sam-
ma maximala teleskoplängd. „Huvudet“ är försett 
med ett fäste enligt DIN 14640 och en integrerad 
spanntriangel. På så sätt kan spännlinor fästas di-
rekt vid huvudet och skyddas mot väder och vind.
 

Det nya GFK-teleskopstativet med 
tre ben från POWERMOON® GFK

En staguppsätt-
ning medföljer

Helt i plast
(komplett fi berglasmast, ingen potentialutjämning/ jordning behövs, ingen korrosi-
onsrisk)

Maximal trafi ksäkerhet
(helt runt stötskydd utan skarpa hörn och kanter) (helt runt stötskydd utan skarpa hörn och kanter) 

Står stormsäkertStår stormsäkert
(m   250 liter vattenkapacitet står stormsäkert)(m   250 liter vattenkapacitet står stormsäkert)

Super-portabel
(25 kg Tan  porttomvikt, Standardn dimension)

Den bärbara trafi kupprättaren POWERMOON® - SLIDER kan användas som belysningsanlägg-
ning men även som säker sändare för mobila trafi ksignalanordningar, varnings- och anvisningss-
kyltar samt temporära vägspärrar.

Generatorställyta
Längd x bredd
680 x 500 mm

Kompakt Standard
3,20 meter

1,22 meter

9,9 kg

Glasfi berkomposit (GFK) 

aluminium/rostfritt stål

DIN normalfäste/kulled

25kg

4,75 meter

1,75 meter

14,2 kg 

Glasfi berkomposit (GFK) 

aluminium/rostfritt stål

DIN normalfäste/kulled

25kg

max. höjd:

Transportlängd: 

Vikt: 

Material: 

Beslag:

Stativfäste:

till. huvudvikt:*

Fiberjack®

* ukotveno lany a kolíčky

Fiberjack®

POWERMOON SLIDER MINI-LIGHT-TOWER
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LED

DC / Likspänningskabel

DIN 16490, upp till 30 A vid 12 V 
Finns på 6 meter och 12 meter

NATO Kontakt, upp till 90 A vid 12V 
Finns på 6 meter och 12 meter

Stativtillbehör
POWERMOON KULLED DIN-FÄS-

TEN DIN 14640 till M12
DIN-fäste Adapter till 29,5 mm

Transportbehållare

Dyna textilväska

GFK Transportväska

PVC Transportväska

Likspänningskablar

12 V/24 V - 320 W
Mini DC-kabel
med stativbenklämma
IP67

12 V/24 V - 750 W
DC Kabel
P54

Staguppsättning

NATO Påbyggnad för fordonsuttag



POWERMOON® - Nölle IUT GmbH
Ginsterstrasse 5
47495 Rheinberg

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

E-post: info@powermoon.de
Internet: www.powermoon.de
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