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Latarka Ex ATEX L90, bateryjna, kątowa, Zone '0'

175.100.140Kod produktu:

Latarka bateryjna dopuszczona do użycia w atmosferach potencjalnie wybuchowych (przemysł). Posiada źródło światła, 

zapewniające nadzwyczajną wydajność przy niewielkich wymiarach.

 

CECHY:

Wbudowany układ optyczny Power LED Engine, zawierający 2 LEDy (światło skupione, szerokiej oświetlenie drogi, światło 

stroboskopowe)

Łatwa do zamocowania do kombinezonu strażaka

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

właściwościach odporności mechanicznej, termicznej i chemicznej

Czas palenia: w trybie normalnym: 10 godzin, tryb oszczędzania: 20 godzin

Soczewka jest cofnięta i chroniona pierścieniem zmniejszającym ryzyko jej uszkodzenia

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

rękawicach

Wizualny wskaźnik poziomu energii: przycisk świeci na czerwono lub zielono, (miganie informuje o poziomie naładowania 

baterii, wskazuje czas palenia, gdy świeci się na czerwono mniej niż 25% poziomu naładowania baterii)

Źródło światła w trybie oszczędzania: 80 lm

Funkcja wzmocnienia BOOSTER dodatkowo zwiększa natężenie światła

Wyposażona w Step Lighting System: wiązka światła rzucana bezpośrednio w ziemię, aby oświetlić ścieżkę

Latarka posiada certyfikat ATEX strefa 0 do użytku w atmosferach wybuchowych umożliwiający użytkowanie w większości 

miejsc niebezpiecznych i przestrzeni zamkniętych (II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is lllC T85°C Da)

Kompatybilna z większością hełmów strażackich

Dostępne ładowarki na 1, 2, 3 lub 5 latarek, opcjonalnie: magnes neodymowy
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Certyfikat ATEX

Czas pracy do 20 godzin

Długość (D) 73 mm

Długość wiązki światła 220 m

Klasyfikacja temperatury T4

Marka Adalit

Odporność na upadki 4 m

Rodzaj materiału Żywica termoplastyczna

Stopień ochrony IP67

Strefa EX gazy 0,1,2

Strefa EX pyły 20,21,22

Szerokość (S) 71 mm

Typ produktu Latarka bateryjna

Waga 340 g

Wysokość (W) 158 mm

Zasilanie 3 x bateria alkaliczna AA

Źródło światła 250 lm


