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L a t a r k a  E x  A T E X  L 5 P O W E R ,  b a t e r y j n a ,  p r o s t a , 

wspornik na kask, Zone `0`

175.200.110Kod produktu:

Latarka bateryjna ze wspornikiem na kask, dopuszczona do użycia w atmosferach potencjalnie wybuchowych (przemysł). 

Posiada źródło światła, zapewniające nadzwyczajną wydajność przy niewielkich wymiarach.

CECHY:

Latarka ręczna lub na kask ze zintegrowanym światłem ostrzegawczym RED LED

Posiada źródło światła, zapewniające nadzwyczajną wydajność przy niewielkich wymiarach

Solidna i ultralekka, może być montowana na najpopularniejszych hełmach strażackich

Latarka łączy fotoluminescencyjną ramkę z widoczną CZERWONĄ diodą LED na ogonie, aby ułatwić użytkownikowi 

lokalizację w ciemności

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

rękawicach

Charakteryzuje się ergonomiczną budową oraz wykonaniem z żywicy termoplastycznej o wysokiej odporności na 

uderzenia, ekstremalne temperatury i substancje korozyjne

Fotoluminescencyjna luneta, która ułatwia jej lokalizację w przypadku przypadkowego upadku lub zgubienia

Miganie głównej diody LED 15 min. przed wyczerpaniem się baterii

Posiada certyfikat ATEX dla STREF 0/20 (II 1G Ex ia op to IIC T4 Ga | II 1D Ex ia op to IIIC T85ºC Da), umożliwiający 

użytkowanie w większości miejsc niebezpiecznych i przestrzeni zamkniętych

Dodatkowo wyposażona w futerał i mocowanie do kasku
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Certyfikat ATEX

Czas pracy do 30 godzin

Długość (D) 150 mm

Długość wiązki światła 96 m

Klasyfikacja temperatury T4

Marka Adalit

Odporność na upadki 2 m

Rodzaj materiału Żywica termoplastyczna

Stopień ochrony IP67

Strefa EX gazy 0,1,2

Strefa EX pyły 20,21,22

Szerokość (S) 38 mm

Typ produktu Latarka bateryjna

Waga 145 g

Wysokość (W) 44 mm

Zasilanie 4 x LR03

Źródło światła 150 lm


