SLP-2 ER ESY,
DA HÅNDTAK OG LYS ALLTID
PEKER I RIKTIG RETNING.
NYHET!

LED-HÅNDLYSKASTER SLP-2
Som pålitelig hjelp innendørs eller trofast
følgesvenn på utrykningskjøretøy:
•	Ergonomisk håndtak i lengderetningen til gangog lysretning for enkel håndtering
•	Vedlikeholdsfritt litium-ionbatteri med ladestatus- og kapasitetsindikator
•	4 timer driftslys, 8 timer kontinuerlig lys,
8 timer blinkende lys
•	Ladestasjon med 230 V strømforsyning og
kontakt for 12 V DC stikkontakter
•	Nødlysfunksjon for automatisk innkobling av
ladestasjonen i tilfelle strømbrudd

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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HÅNDLYSKASTEREN
SLP-2
ENERGIEFFEKTIV LYSKRAFT,
ENKEL HÅNDTERING,
FUNKSJONELL UTFORMING

HÅNDTAKET

NYHET!

BRUK I UTRYKNINGSKJØRETØY

DEN TEKNISKE UTRUSTNINGEN SAMSVARER MED MODERNE
KRAV, BETJENINGEN ER ENKEL:
•	Energieffektive High-Power-LED fra CREE
(3 W / 235 lm / 6200 K)
•	Ytelsessterkt litium-ionbatteri med ladevisning
(7,4 V / 2200 mAh)

I motsetning til andre håndlyskastere er det ergonomiske håndtaket
posisjonert på langs i gang- og lysretningen. Dermed peker den alltid i
riktig retning når du bærer den.
Lampehodet kan vippes inntil 90° bakover, f.eks. ved direkte veggmontering, eller inntil 30° forover for å stråle nedover.

90°

30°

SLP-2 egner seg også optimalt for bruk i kjøretøy og som varselblinklys
etter en motorstopp:
Den er sprutsikker (IP54), låses fast i ladestasjonen og løsner ikke
ved vibrasjoner. Den medfølgende oransje diffusorskiven er klipset på
baksiden klar til å gripes og kan plasseres foran reflektoren ved behov.

•	Valg av driftsmodus via trykknapp under håndtaket:
0x: AV | 1x: 4 timers arbeidslys | 2x: 8 timers
konstantlys | 3x: 8 timers blinkende lys | 4x: AV
•	Nødlysfunksjon: Automatisk sist innstilte driftsmodus
ved strømbrudd (i ladestasjonen)

SLP-2 ER ESY,
DA HÅNDTAK OG LYS
ALLTID PEKER
I RIKTIG RETNING.

NYHET!

LED-HÅNDLYSKASTER
SLP-2

Energieffektiv LED-lyskraft, enkel håndtering,
praktisk utforming!

•	Ergonomisk håndtak i lengderetningen til gang- og lysretning for
enkel håndtering
•	Vedlikeholdsfritt litium-ionbatteri med ladestatus- og
kapasitetsindikator
•	4 timer driftslys, 8 timer kontinuerlig lys, 8 timer blinkende lys
•	Ladestasjon med 230 V strømforsyning og kontakt for 12 V DC
stikkontakter
•	Nødlysfunksjon for automatisk innkobling av ladestasjonen i tilfelle
strømbrudd
Produktgruppe / produktnavn

El-nr.

LED-håndlyskaster
SLP-2

30 006 03

Leveranse:
• Håndlyskaster
• Ladestasjon
• 230 V kontaktnettdel
• 12 V ladekabel til motorvogn
• Oransje lampelglass
Produktgruppe / produktnavn

El-nr.
30 006 04

SLP-2 POWER SUPPLY

30 006 05

SLP-2 BATTERY Li-lon 2200mAh

30 006 06

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE

SLP-2 POWER SUPPLY

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel.
Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene.
Lysarmaturene inneholder monterte LED-pærer. Lampene kan ikke skiftes ut.
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