OŚWIETLENIE
PRZEMYSŁOWE

Oświetlenie przemysłowe- przenośne
PCE mini LED
Pobór mocy:
Całkowity strumień świetlny:
Barwa światła:
Napięcie:
Wymiary:
Przewód:
Obudowa / Kolor:
Stopień szczeloności:
Zawiera:

4303024
30W
2742 lm
4000 Kelvin
220-240V~ (50-60Hz)
(WxSxG): 213 x 410 x 145mm
5m H07RN-F 3x1,5 z wtyczką jednofazową
tworzywo/guma, czerwono- czarny
IP54
wyłącznik 0-1 oraz gniazdo jednofazowe z bolcem z boku obudowy

PCE mini light
Pobór mocy:
Całkowity strumień świetlny:
Napięcie:
Statecznik:
Wymiary:
Przewód:
Obudowa / Kolor:
Stopień szczeloności:
Zawiera:

4302420
1 x 24W
1394 lm
220-240V~
elektroniczny statecznik HF (50-60 Hz)
(WxSxG): 213 x 410 x 145mm
5m H07RN-F 3x1,5 z wtyczką jednofazową
tworzywo/guma, czerwono- czarny
IP54
gniazdo jednofazowe z bolcem z boku obudowy

Wymienna żarówka TC-L (zimne światło / 840)

PCE standard light
Pobór mocy:
Całkowity strumień świetlny:
Napięcie:
Statecznik:
Wymiary:
Przewód:
Obudowa / Kolor:
Stopień szczeloności:
Zawiera:

4304820
2 x 24W (48W)
2531 lm
220-240V~
elektroniczny statecznik HF (50-60 Hz)
(WxSxG): 285 x 440 x 135mm
5m H07RN-F 3x1,5 z wtyczką jednofazową
tworzywo, czerwono- czarny
IP54
gniazdo jednofazowe z bolcem z boku obudowy

Wymienna żarówka TC-L (zimne światło / 840)

PCE maxi light
Pobór mocy:
Całkowity strumień świetlny:
Napięcie:
Statecznik:
Wymiary:
Przewód:
Obudowa / Kolor:
Stopień szczeloności:
Zawiera:

4310820
3 x 36W (108W)
5688 lm
220-240V~
elektroniczny statecznik HF (50-60 Hz)
(WxSxG): 378 x 505 x 165mm
5m H07RN-F 3x1,5 z wtyczką jednofazową
tworzywo/guma, czerwono- czarny
IP54
wyłącznik 0-1 oraz dwa gniazda jednofazowe z bolcem z boku obudowy

Wymienna żarówka TC-L (zimne światło / 840)

Akcesoria dla oświetlenia przemysłowego
Szybkie mocowanie KLICK-FIX
• wytrzymałe, szybkie mocowanie (obrotowe)
• łatwy, szybki montaż

43030201

PCE mini / standard / maxi

Obrotowy uchwyt ścienny
• Obrotowy uchwyt do montażu na ścianie

4304010

PCE mini / standard / maxi

Obrotowy i uchylny uchwyt ścienny
• Obrotowy i uchylny uchwyt do montażu na ścianie

4304011

PCE mini / standard / maxi

Uchwyt do mocowania na rusztowaniu
• Uchwyt do rusztowań z obejmą (o średnicy rury 48-53 mm)

4304012

PCE mini / standard / maxi

Statyw trójnożny
• wytrzymały, łatwy w obsłudze (3-częściowy)
• ocynkowany metal z uchwytami z tworzywa
• regulowana wysokość do 2,75m

70015

Statyw trójnożny z kołami
• wytrzymały, łatwy w obsłudze (3-częściowy)
• ocynkowany metal z uchwytami z tworzywa
• regulowana wysokość do 2,75m
• 3 koła obrotowe, wyjmowane (Ø50mm, jedno koło z funkcją stop)

70019

Akcesoria dla oświetlenia przemysłowego
Uchwyt magnetyczny
Uchwyt magnetyczny (2 magnesy), otwory montażowe

4304013

PCE standard

Uchwyt magnetyczny
Uchwyt magnetyczny (3 magnesy) uchylny, otwory montażowe z uchwytem na przewód

4304014

PCE standard

Uchwyt magnetyczny
Uchwyt magnetyczny (3 magnesy) uchylny, otwory montażowe (do montażu stacjonarnego)

4304015

PCE maxi

Uchwyt magnetyczny
Uchwyt magnetyczny (2 magnesy) uchylny, szybkie mocowanie KLICK-FIX

4304016

PCE mini / standard

Zapasowa żarówka TC-L840 2G11 (zimna biel)

4304017
4304018

24W PCE mini/standard
36W PCE maxi

L= 325mm
L= 430mm

Ręczna lampa LED
Ręczna ledowa lampa LED-LUX
z 20 ledami o dużej mocy SMD-LED
LED-Lux - topowy model w dziedzinie profesjonalnych lamp ręcznych.
2mm trwała, ochronna tuba z CAB odporna na oleje i benzynę, hak z wycięciami „antytwist”, smukła konstrukcja oraz dostępność części zamiennych sprawiają, że LED-Lux
to niezwykle wytrzymały, elastyczny i niezawodny towarzysz w codziennych pracach
warsztatowych.
20 ledów o dużej mocy SMD-LED zapewniają strumień świetlny 620 lumenów, czyli prawie
dwa razy więcej niż standardowe lampy ręczne 8-Watowe. Dzięki 120° kącie wiązki odbitej
oświetlenie jest równomiernie rozłożone i gwarantuje wygodną pracę.

Dane techniczne lampy LED-LUX:
Pobór mocy:
6W
Całkowity strumień świetlny: 620 lm
Napięcie:
220-240V~ (50-60Hz)
Statecznik:
elektroniczny statecznik (EVG)
Urządzenie światlne:
wymienna jednostka o dużej mocy diody SMD LED
Kąt wiązki:
120°
Barwa światła:
4200K
Materiał:
obudowa = CAB, hak = elastomer termoplastyczny(TPE) Lifoﬂex
Wymiary:
(WxSxG): 67 x 45 x 475 mm
Przewód:
5m H05BQ-F 2x1mm² (czerwony) FLEX z wtyczką zalewaną
Stopień szczelności:
IP64

430180620

Ręczna lampa LED z magnesem
Lampa LED z magnesem

z dwoma trybami pracy 21 LED – jako lampa oraz 5 LED jako latarka
Stopień ochrony IP40; klasa ochrony II; obudowa odporna na wstrząsy; czas pracy do 8 godzin,
czas ładowania ok. 5 godzin, wskaźnik stanu naładowania, dwa tryby pracy: 21 LED lampa / 5
LED latarka, akumulator litowo-jonowy 3,7V / 2000mAh;
Wymiary: 250x55x43mm
W zestawie kompaktowa ładowarka 230V z kablem zasilającym 1,7m oraz ładowarka
samochodowa 12V

740063

Lampa LED akumulatorowa 5x3W
Lampa akumulatorowa typ 5x3W to nowoczese rozwiązanie dla różnych zastosowań np. jako:
•
•
•

Lampa Inspekcja w celach konserwacyjnych
Oświetlenie obszaru pracy
Dla użytku prywatnego

450011

96

231

Dane techniczne lampy 5x3W LED:
Obudowa:
Tworzywo odporne na wstrząsy- gumowane,
aluminiowy, czarny reﬂektor przedni
Waga:
ok. 850g wraz z akumulatorem
Stopień ochrony:
IP65
LED:
5x3W 900 lm
Bateria / Napięcie:
akumulator litowo-jonowy 4400mAh 7,4VDC
Ładowarka:
230V AC 50 / 60Hz IP20, samochodowa 12 / 24VDC / 8,4VDC
Tryb pracy:
100% / 60% / SOS / OFF
Czas świecenia:
tryb 100% ok. 5h, tryb 60% ok. 9h
Poziom baterii:
ZIELONY > 65%, ŻÓŁTY 25-65%, CZERWONY 10-25%,
MIGAJĄCY CZERWONY < 10%
Zakres temperatur:
-20 ° C do + 45 ° C ( + 10 ° C do + 30 ° C)
Dodatkowe funkcje:
Podstawa z magnesem 4x50N, uchwyt można obracać o 180 °

115

Opcjonalnie: ładowarka z 5- wejściami 230V/70VA
do jednoczesnego ładowania 5 lamp

450012

100

