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SHL 200-Ex Lampa ręczna do stref Ex

• Zaprojektowana do strefy Ex 1 i 21
• Duża intensywność światła
• Technologia trzech diód LED o mocy 3 Wat
• Regulowana głowica lampy
• Długi czas pracy
• Regulowana moc świecenia
• Niewielka waga urządzenia
• Tryb świecenia awaryjnego

SHL 200-Ex to ręczna lampa o bardzo silnym strumieniu 
światła generowanym przez trzy diody o mocy trzech Wat. 
Urządzenie posiada trzy tryby świecenia: światło główne, tryb 
oświetlenia otoczenia oraz tryb światła migającego. Jeżeli 
światło główne ulegnie uszkodzeniu lub pojemność baterii 
spadnie poniżej 10% w trakcie pracy to tryb oświetlenia 
otoczenia zostanie automatycznie aktywowany wydłużając 
czas pracy. Wydajny akumulator umożliwia do 8 godzin 
ciągłej pracy oraz do 18 godzin w trybie migania. Jedną 

z wielu cech tego urządzenia jest najlepsze w swojej klasie 
rozwiązanie oświetlenia awaryjnego. Ponadto obudowa SHL 
200-Ex wykonana jest z odpornego na uderzenia poliamidu, 
a dzięki wysokiemu poziomowi ochrony IP66 urządzenie jest 
zabezpieczone przed działaniem wilgoci i zapylenia. Szeroka 
gama akcesoriów dodatkowych jak uchwyt naścienny lub 
kolorowe filtry zwiększa funkcjonalność lampy. Oferowana 
ładowarka może pracować na różne napięcia: 12 V / 24 V, 
230 V AC.

TYP SHL 200-Ex

Opis lampa ręczna

Źródło światła trzy diody LED o mocy 3 Wat

Temperatura pracy od -20 °C do 50 °C

Temperatura przechowywania od -25 °C do 60 °C

Intensywność światła 24000 cd

Czas pracy do 8 godzin światło główne, 18 godzin migania

Bateria Wbudowana 6 V, 4,5 Ah

Czas ładowania 11 godzin

Zasilanie ładowarki 12 V / 24 V; 230 V / AC

Poziom ochrony IP IP66

Wymiary lampy 279 mm x 143 mm x 92 mm

Wymiary ładowarki 154 mm x 140 mm x 79 mm

Waga 60 g

Zatwierdzenia ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb; II 2D Ex tb IIIC T75°C Db
IBExU 12 ATEX 1066

Jak zamówić

NR KATALOGOWY OPIS

EM AS002140-AS002142 Lampa ręczna SHL 200-Ex

Zestaw zawiera: 
• Lampa ręczna SHL 200-Ex
• Ładowarka (stacja dokująca)


