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SHL 350-Ex Lampa ręczna do stref Ex

• Zaprojektowana do strefy Ex 0 i 20
• Duża intensywność światła
• Technologia trzech diód LED o mocy 10000 lx
• Regulowana głowica lampy
• Długi czas pracy
• Regulowana moc świecenia
• Niewielka waga urządzenia
• Tryb świecenia awaryjnego

Lampa SHL 350-Ex łączy w sobie ergonomię i funkcjonalność 
- wszystkie z przełączniki i wyświetlacze są skoncentrowane 
w jednym łatwo dostępnym miejscu nie powodując zakłóceń 
w działaniu. SHL 350-Ex to ręczna lampa o bardzo silnym 
strumieniu światła generowanym przez trzy diody o mocy 
trzech Wat. Lampa cechuje się dużą niezawodnością działania. 
W przypadku uszkodzenia jednej z trzech diód LED specjalny 
układ elektroniczny regulacji napięcia zapewnia maksymalne 
świecenie pozostałych diód. Nowością jest kompensowany 
temperaturowo wskaźnik pojemności baterii, gwarantujący 
dokładny odczyt poziomu naładowania akumulatorów w każdej 
temperaturze pracy. Podczas projektowania lampy SHL 350-
Ex zostały uwzględnione normy dla sprzętu gaśniczego DIN 

14642 dla przeciwwybuchowych lamp ręcznych. SHL 350-Ex 
zatem doskonale nadaje się do użytku służb przeciwpożarowych 
i ratowniczych. W lampie zintegrowano takie funkcje jak 
oświetlenie awaryjne, światło migające oraz możliwość 
zastosowania kolorowych filtrów dostępnych pod ruchomą 
głowicą. Lampa dostarczana jest z stacją ładującą. Stacja 
ładująca została zaprojektowana w ten sposób, aby można było 
jej używać w sposób szybki i prosty. Niezależnie od kierunku, w 
którym lampa SHL 350-Ex zostanie włożona do stacji, będzie 
osadzona bezpiecznie i pewnie. Teoretycznie, lądowanie baterii 
lampy jest możliwe nawet w pozycji odwróconej. Do stacji 
ładującej dostępne są różne akcesoria dodatkowe jak adapter 
samochodowy.

TYP SHL 350-Ex

Opis lampa ręczna

Źródło światła trzy diody LED o mocy 3 Wat

Temperatura pracy od -20 °C do 50 °C

Temperatura przechowywania od -30 °C do 60 °C

Intensywność światła 10000 lx

Czas pracy do 6 na maksymalnym poziomie świecenia

Regulacja poziomu światła co 25%

Poziom ochrony IP IP65

Obudowa antyelektrostatyczna

Wymiary lampy 140 mm x 190 mm x 300 mm

Waga 2,4 kg

Zatwierdzenia ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga; II 1D Ex ia IIIC T130°C Da
ZELM 12 ATEX 0479 X

Jak zamówić

NR KATALOGOWY OPIS

EMAS002160 Lampa ręczna SHL 350-Ex

Zestaw zawiera: 
• Lampa ręczna SHL 350-Ex
• Ładowarka (stacja dokująca)


