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Specfikacja 

 opis 

Przegląd - Kompaktowa, lekka, montowana na 
hełm latarka. 

- Diody LED dostarczają światło o mocy 
> 50 lumenów przez >8h. 

- Źródło zasilania: wymagane są baterie 
AA 3szt. 

- Certyfikat ATEX strefa 0. 
- Specjalny zintegrowany zaczep 

umożliwiający montaż latarki na 
hełmach strażackich serii F1 i F2. 

- Wykonanie z materiału odpornego na 
mechaniczne i termiczne uszkodzenia.  

- Kolory zapewniające wysoką 
widoczność, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo. 

- Duży przycisk wł./wył. z tyłu lampy, aby 
ławo było pracować nawet w 
rękawicach. 

Źródło zasilania 3x AA baterie alkaliczne 1,5V 

Źródło światła Moduł LED-owy ( pojedyncza dioda LED 
1W) 

Max. Moc światła 50 lumenów 

Intensywność strumienia 
światła 

3127 kandeli 

Max. odległość strumienia 
światła 

112 m 

Czas świecenia 8h przy 50 lumenach 
Czas wydłuża się do 20h przy temp. 10oC 
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zgodnie z standardem FL1 (>10% mocy 
wyjściowej) 

Żywotność modułu 
świecącego 

>10 000 h 

Materiał Lampa wykonana jest z poliwęglanu 

Waga 180g±10g ( włącznie z bateriami) 
105g ±10g ( bez baterii) 

Wymiary 

         

Certyfikacja Cetyfikat CE zgodnie z 
normą ATEX 94/9/EC 
opartej na  
EN60079-0:2009, 
EN60079-11:2012, 
EN60079-26:2007 
 
Gas – II 1G Ex ia IIC T4 Ga 

 Zgodność w kategorii 
1 (do użycia w strefie 
0) 

 Grupa Gazowa: IIC 
(wodór/acetylen) 

 Max temperatura 
powierzchni: 135oC 
(T4) 

 
Certyfikat ATEX 
TRAC14ATEX0041X 
wydany przez TraC Global 
Ltd (CE0891) 

Certyfikat Atex 
jest ważny 
tylko z 
bateriami 
wymienionymi 
w instrukcji: 
duracell typ 
MN1500, 
Panasonic typ 
AM-3PA/4B, 
Sanyo typ 
SEC-AC4AA 

Poziom ochrony IP Testy wewnętrzne IP 67 

 

154 mm 

42mm 
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Informacje zamówieniowe 

Kod towaru GA1488 Lampa XPS z bateriami 3AA 

Akcesoria GA1485D Adapter do hemu F1 XF, prawy 
GA1485G Adapter do hemu F1 XF, lewy 
GA1431 Adapter do hemu F1 E,  prawy 
GA1468 Adapter do hemu F1 E, lewy 

Pakowanie Pojedyncze pudełko (160 x 45 x 45 mm) 
Kod EAN: 3661258017072 

Gwaracja Lampa XPS jest objęta nieograniczoną gwarancją na wady 
ukryte, z wyjątkiem baterii i modułu LED. 
Nominalny czas życia modułu LED przekracza 10 000 
godzin roboczych. 

 
 
 
 
Dane operacyjne 
 

Poziom światła w 
stosunku do czasu 

 

Załączono orientacyjny diagram. 
Czas świecenia lampy może się 
różnić w zależności do temperatury 
otoczenia, w którym pracuje lampa 
oraz marki i modelu użytych baterii.  
Standard FL1 szacuje różne 
parametry: 
Wydajność mocy: mierzona w 
Lumenach w 30 sekund po 
włączeniu latarki. 

 
 

     


