
První dobíjecí svítilna vyvinutá 
speciálně pro hasičské přilby. ADALIT 
L-10 je výkonná svítilna uvolňující 
uživateli obě ruce a obsahující také 
poziční světlo

Ultra lehká s designem integrovaným přímo do 
požární přilby, spojuje ADALIT L-10 poslední 
technologie LED s Li-ion bateriemi. To nabízí unikátní 
vlastnosti a rozšiřuje jak komfort, tak i bezpečnost 
uživatele.



- bílá LED s vysokou svítivostí
- blikající červená LED jako poziční světlo
- dobíjecí ultra lehká Li-on baterie
- indikace nabití baterie a zbývající doby použití
- signalizace nízkého napětí baterie
- vyrobena z vysoce odolného termoplastu s vynikající 
  odolností proti nárazu, teplotě, kapalinám a jiným 
  korozivním materiálům
- nejvyšší úroveň bezpečnostních standardů ATEX pro 
   použití ve výbušném prostředí pro plyny a prach (zóna 0)
- adaptéry pro různé typy přileb 

Svítilna

Nabíječka

- elektronický systém řízení nabíjení, automatické 
  odpojení
- kontinuální kontrola napětí baterie jestliže je svítilna 
  vložena do nabíječe
- možnost nabíjení ze zdrojů 100-220V a 12/24V
- v souladu s Evropskou direktivou 72/245/EEC
  (95/54/EC) je označena symbolem e9 ve vztahu k 
  intrferenci s radiostanicemi zásahových automobilů

Rotace 180

Bílá LED
Červená LED

Evropská norma

Funkční vlastnosti

Zdroje světla

Baterie

Příslušenství

Svítilna ADALIT L-10

0

Nabíječka

ATEX code

Certifikát č.

   Evropská norma

Hmotnost

Rozměry

Doba nasazení

Poziční světlo

Signalizace 
úrovně baterie

Signalizace nízké 
úrovně nabití

Typ

Výkon

Světelý tok

Typ

Napětí

Adaptéry na hasičské přilby

Funkční vlastnosti

  Typy a rozměry

II2G D Eex ia IIC T4 IP65 T85C

L.O.M. 05ATEX2057X

180 g

156 x 56 x 48 mm

Normální provoz > 3 hod
Úsporný provoz >  6 hod

Blikající červená LED

Blikání při zapnutí svítilny

Blikání pokud je doba nasazení nižší než 15 minut

Vysoce svítivé LED

 3 W

Bílá LED: 135 lm
Červená LED: 27 lm

Svítilna

Nabíječka

Li-ion

3,7 V

Úroveň ochrany

Označení

Doba nabíjení

Odpojení při plném nabití

Indikace nabíjení

Elektrické připojení

Jednoduchá

Pro 2 svítilny

Pro 3 svítilny

Pro 4 svítilny

Pro 5 svítilen

IP 54

5 hodin

automatické

CE, e9

Červená LED nabíjení
Zelená LED nabito

   DC
12/24 V

  AC
 100/240 V
 50/60 Hz

100 x 28 x 102

185 x 28 x 102

355 x 28 x 102

440 x 28 x 102

270 x 28 x 102
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