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Latarka Ex ATEX IL300 akumulatorowa, osobista, LED, 

Zone`1,2`

175.200.170Kod produktu:

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

światła, zapewniające nadzwyczajną wydajność.

CECHY:

Bezpieczna latarka o dużym, cyfrowym wyświetlaczu, obrotowej główce i eleganckiej stylistyce

Wykonana z żywicy termoplastycznej o wysokiej wytrzymałości na uderzenia, skrajne temperatury i substancje żrące

Posiada 2 LEDy emitujące po 135 lumenów światła każdy, tworzą podwójny układ optyczny emitujący dwa rodzaje 

strumieni światła – skupiony i szeroki

Technologia Power LedEngine z systemem oświetlenia drogi

Do wyboru 2 czasy świecenia, o różnym natężeniu światła

Dwa włączniki przyciskowe z miękkiego w dotyku materiału są ergonomiczne i duże, dzięki czemu łatwe w obsłudze

Funkcja wzmocnienia BOOSTER umożliwiająca oświetlenie na duże odległości za pomocą silnie penetrującego 

strumienia świetlnego

Wskazanie poziomu energii w godzinach i minutach świecenia widoczne na cyfrowym wyświetlaczu

Obrotowa główka o 3 pozycjach 0° | 45° | 90°

Łatwa konserwacja

Funkcja stroboskopowa

Dostępny czerwony lub żółty stożek wydłużający dla funkcji pałki sygnalizacyjnej

Latarka prosta lub kątowa

Posiada ona certyfikat ATEX umożliwiający użytkowanie w STREFIE 1/21 (II 2G Ex ia op to IIB T4 Gb | II 2D Ex ia op to 

IIIC T85ºC Db)

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

Dostępne ładowarki na 1, 2, 3 lub 5 latarek

Miganie głównej diody LED 15 min. przed wyczerpaniem się baterii

Wymiary w pozycji kątowej: Ø 70 x 100 x 185 mm (dł. x sz. x wys.) 

Magnes neodymowy o dużej sile przyciągania (opcjonalny)

Posiada system oświetlenia awaryjnego, który pomaga zlokalizować ją podczas ładowania. W przypadku awarii zasilania 

ładowarki lub wyjęcia z niej latarki, latarka włączy się automatycznie pozostając w tym stanie do 4 godzin
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Certyfikat ATEX

Czas pracy 4 - 8 godzin

Długość (D) 70 mm

Długość wiązki światła 200 m

Klasyfikacja temperatury T4

Marka Adalit

Odporność na upadki 4 m

Rodzaj materiału Żywica termoplastyczna

Stopień ochrony IP67

Strefa EX gazy 1, 2

Strefa EX pyły 21, 22

Szerokość (S) 100 mm

Typ produktu Latarka akumulatorowa

Waga 500 g

Wysokość (W) 225 mm

Zasilanie Akumulatory Li-Po, 3,7 V

Źródło światła 200 lm, 10 000 CD


