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Latarka Ex ATEX Wolf bateryjna, Mini, 3*LED, Zone `0`

113.203.140Kod produktu:

Latarka bateryjna, Dopuszczona do użycia w atmosferach potencjalnie wybuchowych (przemysł, górnictwo).

 

CECHY:

Posiada najnowocześniejsze źródło światła, zapewniające nadzwyczajną wydajność przy niewielkich wymiarach

Latarka jest zaprojektowana jako kieszonkowa i charakteryzuje się ergonomiczną budową jak i wykonaniem z wysokiej 

jakości żywic termoplastycznych o doskonałych właściwościach odporności mechanicznej i chemicznej

Poliwęglanowa soczewka jest cofnięta i chroniona pierścieniem zmniejszającym ryzyko jej uszkodzenia

Dodatkowo posiada otwór na pasek oraz zintegrowany klips, który umożliwia zawieszenie latarki na kieszeni

Wyposażona w przycisk do obsługi latarki jedna ręką , który jest otoczony twardym materiałem uniemożliwiającym 

przypadkowe przełączenie

Latarka dopuszczona do użycia w górnictwie oraz przemyśle: strefy 0, 1, 2 z zagrożeniem wybuchu gazów, par, mgieł 

strefy 20, 21, 22 z zagrożeniem zapłonu pyłów o temperaturach zapłonu powyżej 80°C

Zasilana 3 bateriami LR1

Wyposażona w źródło światła białego, wiązkę 3 białych LED 5 mm „Nichia”

Trwałość źródła światła wynosi 25 000 godzin

Posiada certyfikat BAS 06 ATEX 0084, IECEx BAS 06.0023, znak CE, kod II 1 G Ex ia IIC T4 IP67 T80°C (przemysł), kod 

M1 Ex ia I IP67 (górnictwo), kod IMPA 79 22 78

CECHY: Wytwarza silny, skupiony strumień świetlny z szerokokątną obwódką oświetlenia ogólnego Poliwęglanowa 

soczewka jest cofnięta i chroniona pierścieniem zmniejszającym ryzyko jej uszkodzenia Mocna i trwała obudowa 

wykonana z tworzywa termoplastycznego o doskonałej odporności chemicznej i wytrzymałości na uderzenia Gładki i 

ergonomiczny korpus posiada stopkę zapobiegającą przetaczaniu się latarki na równej powierzchni Wyposażona w 

przycisk do obsługi latarki jedną ręką, uniemożliwiający przypadkowe przełączenie Posiada otwór na pasek oraz 

zintegrowany klips, który umożliwia zawieszenie latarki na kieszeni Dopuszczona do użycia w górnictwie oraz przemyśle: 

strefy 0, 1, 2 z zagrożeniem wybuchu gazów, par, mgieł, strefy 20, 21, 22 z zagrożeniem zapłonu pyłów o temperaturach 

zapłonu powyżej 80°C. Zasilana 3 bateriami LR1 Wyposażona w źródło światła białego, wiązkę 3 białych LED 5 mm 

„Nichia” Trwałość źródła światła wynosi 25 000 godzin Czas świecenia do 10 godzin Posiada certyfikat 

Baseefa11ATEX0236X, IECEx BAS 11.0116X, znak CE, kod II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga IP67 II 1D Ex ia IIIB T80°C Da 

(przemysł), I M1 Ex ia I Ma IP67 (górnictwo)
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Certyfikat Baseefa11ATEX0236X/IECEx11.0116X

Czas pracy do 10 godzin

Kategoria sprzętu II 2 GD

Klasyfikacja temperatury T4

Marka Wolf

Stopień ochrony IP67

Strefa EX gazy 0,1,2

Strefa EX pyły 20,21,22

Strumień świetlny 3 x 30 cd

Temperatura otoczenia -40°C do +50°C

Typ produktu Latarka bateryjna

Waga 60 g

Zasilanie 3 x LR1

Źródło światła LED


