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Latarka Ex ATEX L5000Z0F, akumulatorowa, kontrolna, 

7* LED, strumień szeroki, Zone `0`

175.200.211Kod produktu:

Ręczna lampa akumulatorowa, o strumieniu szerokim, certyfikowana dla atmosfer wybuchowych, lekka, poręczna i 

mocna. Obrotowa głowica, cyfrowy wyświetlacz i najnowocześniejsza optyka. Dostosowuje się do najbardziej 

wymagających i niesprzyjających warunków pracy.

CECHY:

Obrotowa główka, cyfrowy wyświetlacz oraz nowoczesna optyka o skupionym strumieniu światła

Przystosowana do użytkowania w najtrudniejszych warunkach pracy

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

Układ optyczny składający się z 7 LEDów (1 x 3W dużej mocy / 2 x światło awaryjne / 2 x żółte światło sygnalizacyjne / 2 x 

czerwone LEDy pozycyjne z tyłu)

Wyposażona w obrotową główkę, umożliwiającą przekręcanie w zakresie -30° / 0° / 30° / 60° / 90°

Czas palenia - światło główne: 3 różne ustawienia światła 6/12/24 godziny, światło dodatkowe: 3 różne ustawienia światła 

12/24/48 godzin

Wyposażona w dwa włączniki przyciskowe z miękkiego w dotyku materiału są ergonomiczne i duże, dzięki czemu są 

łatwe w obsłudze (główny: włączanie i wybór światła, włączanie światła tylnego, dodatkowy: tryb oświetlenia awaryjnego 

lub funkcja sygnalizacji)

Lampa posiada certyfikat ATEX Z0/20 umożliwiający użytek w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (II 1G Ex ia IIC T4 

Ga | II 1D Ex ia IIIC T135ºC Da)

Miganie głównej diody LED 15 min. przed wyczerpaniem się baterii

Dostępne ładowarki na 1, 2 lub 3 pozycji

Akcesoria: pasek naramienny (w komplecie), magnes (w komplecie), statyw trójnożny (opcjonalny)
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Certyfikat ATEX

Czas pracy do 48 godzin

Długość (D) 260 mm

Długość wiązki światła 285 m

Klasyfikacja temperatury T4

Marka Adalit

Odporność na upadki 2 m

Rodzaj materiału Żywica termoplastyczna

Stopień ochrony IP66

Strefa EX gazy 0,1,2

Strefa EX pyły 20,21,22

Szerokość (S) 110 mm

Typ produktu Lampa akumulatorowa

Waga 1300 g

Wysokość (W) 110 mm

Zasilanie Akumulatory Li-Po, 3,7 V

Źródło światła 500 lm, 20 000 CD


