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Håndtak og lys alltid i riktig 
retning:  
Håndlyskasteren SLP-2 fra 
ESYLUX 
Med håndlyskasteren i serien SLP-2 presenterer produsenten ESYLUX en 
ny multifunksjonslampe for innendørs bruk eller for utrykningskjøretøy: Det 
ergonomiske håndtaket er posisjonert på langs i gang- og lysretningen, noe 
som gjør den lettere å bruke når den bæres. Flere driftsmodi, et lampehode 
som kan vippes, og alternative monteringsmuligheter gjør det mulig med 
fleksibel bruk.  
 
Som pålitelig hjelp innendørs eller trofast følgesvenn på utrykningskjøretøy: Hvis 

lyset ikke strekker til eller det plutselig svikter, er en solid håndlyskaster gull verdt. 

Med SLP-2 har produsenten ESYLUX utviklet en ny multifunksjonslampe til dette 

formålet og har forbedret den på flere måter sammenlignet med den forrige 

modellen.  

 

Håndtak på langs i gang- og lysretningen 
Det ergonomiske håndtaket til SLP-2 er posisjonert på langs i gang- og 

lysretningen. Når den bæres, peker den dermed alltid i riktig retning og forenkler 

håndteringen. Ladeindikatoren for det vedlikeholdsfrie batteriet med en effekt på 

7,4 V / 2200 mAh og knappen for driftsmodusen befinner seg på lampehodet 

under håndtaket. Ved å trykke flere ganger kan brukeren slå av og på og velge 

mellom 4 timers arbeidslys, 8 timers konstantlys eller 8 timers blinklys. 

 

Ved strømbrudd slår nødlysfunksjonen til SLP-2 automatisk på den sist innstilte 

driftsmodusen, hvis håndlyskasteren står i ladestasjonen med den 230 V 



  

 

strømforsyningen. Ladestasjonen kan monteres direkte på veggen og lampehodet 

kan vippes bakover inntil 90°. En veggholder som valgfritt tilbehør gjør det mulig 

med montering i rett linje ved behov. Lampehodet kan vippes inntil 30° forover, for 

eksempel for å lyse nedover under drift.  

 

Stabil montering på utrykningskjøretøy 
SLP-2 egner seg også for bruk i kjøretøy. IP54 gjør den sprutbestandig, 

ladestasjonen kan monteres direkte på kjøretøyets gulv eller på kjøretøyets vegg 

ved bruk av veggholderen. Håndlyskasteren låses fast i ladestasjonen og løsner 

dermed ikke ved vibrasjoner. Leveransen inkluderer en tilkoblingskabel for 12 V 

DC-kjøretøystikkontakter og en oransje, diffusorskive klipset på baksiden – for å 

bruke SLP-2 som varselblinklys etter en motorstopp. 

 

Høyden på håndlyskasteren er 26 cm. Høyeffekts-LED fra CREE med 6200 K, 

235 lm og et strømforbruk på 3 W sørger for energieffektiv lyskraft.  

 

 

 
  



  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på 

kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker 

og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at 

produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, 

installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin 

lit til våre 50 år med markedserfaring og ESYLUX-ekspertenes veiledning. 

Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted ved det tyske 

hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å overholde de 

høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider med erfarne 

handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med en rekke 

datterselskaper. 

 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
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Bilder og bildetekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
Håndlyskasteren SLP-2 Kilde: ESYLUX 
Håndlyskasteren SLP-2: Ladestasjonen kan monteres direkte på veggen. 

 

 

 
Håndlyskasteren SLP-2 Kilde: istock/MaxRiesgo/ESYLUX 
Håndtaket er posisjonert i lys- og gangretningen for enkel håndtering. 

 

 



  

 

 

 
Håndlyskasteren SLP-2 Kilde: istock/Antonio_Diaz/ESYLUX 
SLP-2 egner seg også for bruk i kjøretøy: Blant annet som varselblinklys. 
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