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Latarka Ex ATEX Wolf TR35+ bateryjna, kątowa, LED, 

wskaźnik baterii, Zone `0`

113.202.602Kod produktu:

Latarka dopuszczona do użycia w strefach 0 z zagrożeniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz strefach 20 z zagrożeniem 

zapłonu pyłów o temperaturach zapłonu powyżej 130°C, zarówno w przemyśle jak i górnictwie.

 

CECHY:

Zwartą i lekką konstrukcję latarki cechuje ergonomiczny kształt ułatwiający trzymanie w dłoni, także w rękawiczkach, bez 

potrzeby angażowania drugiej ręki do przełączenia

Obudowa latarki w kolorze żółtym jest odporna na uderzenia i zachowuje swą wytrzymałość także w temperaturach 

poniżej zera

Gumowy wzmocniony pierścień wokół soczewki i końcówki latarki, zapewnia ochronę przed uderzeniami i ułatwia 

chwytanie latarki

Soczewka jest odporna na zadrapania i działanie substancji chemicznych

Obudowa latarki jest pyłoszczelna i wodoszczelna – stopień ochrony IP67

Zawiera wskaźnik świetlny, w postaci czerwonej lampki ostrzegawczej, sygnalizującej bliskie wyczerpanie baterii

Wyposażona w termoplastyczny klips, umożliwiający stosowanie latarki bez użycia rąk

Standardowo wyposażona w pasek naręczny

Specjalny układ optyczny (TP300) wytwarza silny, skupiony strumień białego światła otoczony przez szerokokątną 

obwódkę oświetlenia ogólnego

Źródłem światła jest dioda LED dużej mocy o dożywotniej trwałości, emitująca światło o sile 130 lumenów, dzięki czemu 

zapewnia doskonałe widzenie w ciemności oraz w warunkach słabej widoczności

Zasilana bateriami alkalicznymi 2*LR20

Trwałość źródła światła wynosi 25 000 godzin

Posiada certyfikat ATEX Baseefa 07ATEX0091X / IECEx BAS 06.0089X, kod I M1/II 1GD Ex ia I Ma/IIC T4 Ga -30°C ? 

Ta ? 40/55°C Ex ia IIIB T130°C Da, znak CE, kod (ATEX i IECEx)
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Certyfikat BAS02ATEX2220X,

Czas pracy do 17 godzin

Kategoria sprzętu II 2 GD

Klasyfikacja temperatury T4

Marka Wolf

Stopień ochrony IP67

Strefa EX gazy 0,1,2

Strumień świetlny 130 lm

Typ produktu Latarka bateryjna

Waga 0.5 kg

Zasilanie 2 x LR20

Źródło światła LED


