
Videti in biti viden 

Prva svetilka z akumulatorjem za 

polnjenje, posebej oblikovana za 

pritrditev na gasilsko zaščitno čela-

do, ADALIT L-10, je močno prosto-

ročno svetilno orodje, ki ob tem da 

osvetljuje delovni prostor gasilca, s 

svetlobnimi znaki tudi označuje po-

ložaj gasilca v prostoru. 

Ultra lahka svetilka velike moči z obliko popolnoma prilagojena upora-

bi na zaščitni gasilski čeladi. Svetilka ADALIT L-10 združuje napre-

dno LED tehnologijo z zadnjo generacijo Li-ion akumulatorjev, edin-

stveno oblikoter povečuje varnost in udobje gasilca 
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

SVETILKA 

 Bela visoko svetilna LED dioda za osvetljevanje. 

 Rdeča LED dioda visoke svetilnosti za označevanje pozicije uporabnika. 

 Ultra lahek Li-ion akumulator za ponovno polnjenje. 

 Indikator stanja akumulatorja in časa svetilnosti. 

 Opozorilo na izpraznjen akumulator. 

 Narejena iz termoplastične smole z visoko odpornostjo na udarce, ekstremne 
temperature, tekočine in korozivne snovi. 

 Z varnostnim certifikatom za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi, 
kategorija 1 & 2 (cone 0, 1 & 2  za pline, cone 20, 21 & 22 za prah). 

  Zaponka za gasilsko zaščitno čelado, uporabna na različnih modelih čelad. Vrtljivost za 180o 

SVETILKA 

POLNILEC 

LED bela 

LED rdeča 

POLNILEC 

 Elektronska kontrola polnjenja z avtomatskim odklopom, da ne pride do poškodbe 
akumulatorja. 

 Preverjanje stanja akumulatorja vsakič, ko svetilko postavimo v polnilec. 

 Možnost priklopa polnilca na 100—220 V in v vozilih na 12—24 V. 

 Oznaka e9, skladno z Direktivo72/245/EEC (95/54/EC), ki se nanaša na radijsko inter-
ferenco v intervencijskih vozilih. 

ČELADNA SVETILKA ADALIT L-10 POLNILEC 

Evropski standard 

Funkcionalne 

značilnosti 

Vir svetilnosti 

Akumulator 

Dodatki 

ATEX koda 

Certifikat 

TEŽA 

MERE 

ČAS SVETILNOSTI 

FUNKCIJA 
POZICIONIRANJA 

INDIKATOR PRAZNEGA 
AKUMULATORJA 

OPOZORILO NA IZPRAZ-
NJEN AKUMULATOR 

TIP 

SVETLOBNI TOK 

TIP 

Visoko svetilna LED sijalka 

Bela LED: 135 lm. 
Rdeča LED: 27 lm. 

Funkcionalne 

značilnosti 

Evropski standard 

TIP & MERE 
(dolžina x višina x max. širina) 

Normalno delovanje: > 3 h 
Delovanje v varčevalnem programu: > 6 h 

Rdeča LED sijalka utripa z visoko svetilnostjo 

Utripanje, ko se svetilka priklopi 

15 min preden se akumulator izprazni, 
svetilka uporabnika opozori z bliskanjem 

RAVEN ZAŠČITE 

OZNAKE 

ČAS POLNJENJA 

PREKINITEV POLNJENJA 

INDIKATOR POLNJENJA 

ELEKTRIČNI PRIKLOP NA 

Avtomatsko 

Rdeča LED: polnjenje 
Zelena LED: polno 

Enojni 

ZA 2 SVETILKI 

ZA 3 SVETILKE 

ZA 4 SVETILKE 

ZA 5 SVETILK 

ZA 40 SVETILK 

Zaponka za gasilsko zaščitno čelado 


