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ECHIPAMENTE DIVERSE

Cod: FlashLED

Lanternã portabilã reîncãrcabilã cu LED

Lanterna cu acumulator FlashLED oferã utilizatorilor condiþii îmbunãtãþite de 
iluminare a zonei de lucru pentru lucrãri desfãºurate în condiþii de noapte sau de 
iluminare scãzutã. 
Lanterna cu acumulator FlashLED este portabilã ºi cu cap reglabil, cu iluminare pe 
bazã de LED, fiind astfel foarte versatilã ºi uºor de manevrat. Iluminarea dublã (trei 
LED-uri pentru iluminare tip spot cu fascicol concentrat ºi douã LED-uri pentru 
iluminare  difuzã) oferã posibilitatea utilizãrii acesteia într-o largã gamã de aplicaþii. 
Lanterna FlashLED rãmâne mereu încãrcatã atunci când nu este în funcþiune iar 
funcþia de operare în situaþii de urgenþã permite folosirea acesteia în cazul unei 
cãderi de tensiune. 
Lanterna este prevãzutã cu LED-uri cu funcþia de indicare a nivelului de încãrcare, 
statusul încãrcãrii ºi funcþia deoperare în situaþii de urgenþã.
Funcþiile lanternei sunt: funcþionare de urgenþã în timpul încãrcãrii în lipsa tensiunii, 
funcþie de memorare a ultimei setãri, funcþia de iluminare intermitentã ºi de tip 
Morse. 
 Lanterna este prevãzutã cu un cap rabatabil ce permite modificarea axei faþã de 

0planul orizontal, într-un câmp de 50 .
Are trei 

cu 3 filtre colorate (roºu, verde, galben) pentru 
realizarea semnalizãrilor în zona de lucru ºi cu o curea pentru transportul pe umãr.

0 0 variante de iluminare - fascicol concentrat (3x8 ), iluminare mixtã (2x45 + 
0 03x8 ) ºi iluminare difuzã (2x45 ), 

Accesoriile lanternei cu acumulator Flash LED sunt:
- suport de încãrcare cu adaptor pentru 230 V CA + cablu inclus de 1,5 m;
- suport de încãrcare 12 - 24 V CC;
- cablu de încarcare lanterna la priza de curent auto cu lungimea de 2 m; 
- curea de umar; 
- set filtre (verde, galben, roþu).

Denumire parametru

Acumulator NiMH

Tip LED-uri

0 LED cu punct luminos produs de fascicol la 8  

0 LED cu punct luminos produs de fascicol la 45  
0Autonomie în varianta de iluminare - fascicol concentrat (3x8 ) (h)

Autonomie  (h)0 0în varianta de iluminare mixtã (2x45 + 3x8 )

Autonomie 0 în varianta de iluminare difuzã (2x45 ) (h)

Timp de încãrcare (h)

Adaptor alimentare (V CA)

Alimentare (V CC)

Grad de protecþie carcasã lanternã

Masa lanternã + încãrcãtor (kg)

Valoare

7,2 V / 4500 mAh - farã întreþinere + fãrã efect de memorie

5 x 3 W, PowerLED, culoare albã

3

2

6

3,5

8

10

230

12-24

IP 65

1,45 + 0,7

Variante de iluminare:

257 x 124 x 91Dimensiuni gabarit fãrã încãrcãtor (mm) L x l x h

Dimensiuni gabarit cu încãrcãtor (mm) L x l x h 332 x 149 x 106

Grad de protecþie carcasã încãrcãtor IP 54

Putere maximã (W) 15

Specificaþie Tehnica Unificata ENEL EA 0143 

NOTÃ: Pentru a garanta gradul de protecþie IP 65 al carcasei lanternei recomandãm schimbarea acumulatorului (în caz de necesitate) 
într-un service autorizat de cãtre producãtor.
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