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Latarka Ex ATEX L30, akumulatorowa, Mini ,  1*LED, 

Zone `0`

175.200.130Kod produktu:

Latarka akumulatorowa dopuszczona do użycia w atmosferach potencjalnie wybuchowych (przemysł). Zapewnia 

doskonałe oświetlenie wybranych miejsc.

CECHY:

Latarka ręczna lub na kask

Posiada podwójny system świetlny (strumień główny i oświetlenie drogi) oraz dwa tylne czerwone sygnalizatory pozycyjne 

LED ułatwiają lokalizację strażaka

Charakteryzuje się ergonomiczną budową oraz wykonaniem z wysokiej jakości żywic termoplastycznych o doskonałych 

właściwościach odporności mechanicznej, termicznej i chemicznej

Układ optyczny Power LedEngine charakteryzuje się silnym strumieniem skupionym zdolnym do przenikania dymu na 

dużą odległość

System oświetlenia drogi: strumień światła skierowany prosto przed nogi skutecznie oświetla drogę

Czas świecenia: tryb normalny > 3 h, tryb oszczędzania energii > 12 h

Wyposażona w funkcję wzmocnienia BOOSTER oraz w paski odblaskowe

Posiada wskazanie czasu świecenia oraz poziomu energii akumulatora, sygnalizację wyczerpywania energii (miganie 

aktywnych diod LED 15 min. przed wyczerpaniem się baterii)

Przycisk włącznika wykonany z miękkiego w dotyku materiału, umieszczony z boku dla ułatwienia lokalizacji i obsługi w 

rękawicach

Dostępne ładowarki na 1, 2, 3, 4 lub 5 latarek, kompatybilność z ładowarkami Adalit L-10

Posiada ona certyfikat ATEX umożliwiający użytkowanie w Strefach 0/20 atmosfer wybuchowych (II 1G Ex ia IIC T4 Ga | II 

1D Ex ia IIIC T135ºC Da)

Wyposażona w akumulator Li-Po / 3,7 V (w zestawie)

W komplecie mocowanie do hełmu
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Certyfikat ATEX

Czas pracy do 12 godzin

Długość (D) 135 mm

Długość wiązki światła 200 m

Klasyfikacja temperatury T4

Marka Adalit

Odporność na upadki 4 m

Rodzaj materiału Żywica termoplastyczna

Stopień ochrony IP68

Strefa EX gazy 0,1,2

Strefa EX pyły 20,21,22

Szerokość (S) 43 mm

Typ produktu Latarka akumulatorowa

Waga 165 g

Wysokość (W) 55 mm

Zasilanie Akumulator Li-Po, 3,7 V

Źródło światła 350 lm, 10 000 cd


