RÖKDYKARLAMPA
RESCUE 3715 LED ZONE 0
PRODUKTBLAD

Rökdykarlampa Rescue 3715 LED Zone 0
lyser med hela 174 lumen. Lampan har en
samlad stråle som effektivt skär genom
rök. Den är ex-klassad och certifierad för
ATEX zon 0, kategori 1.
Tack vare bredden på lampan är den
väldigt stabil när den sitter fast på larmstället.
En annan smart funktion är den inbyggda
batteriindikatorn som visar batterinivån på
lampan innan du går in. Brinntiden på
dioden är hela 10 000 timmar.
Kraftig konstruktion

Tekniska data

Lampans hölje är tillverkat av ABS-plast och
är korrosionssäkert samt står emot extrema
temperaturer. Linsen är tillverkad i tålig
polykarbonat.

Modell

Rescue 3715 LED Zone 0

Vikt

410 g med batterier

Ljusstyrka

174 lumen

Batterier

4 st Alkaline AA (LR6)

Rescuelampan är certifierad för ATEX ZON 0, vilket
innebär att den kan användas i riskområde där
explosionsgasblandning kan förekomma ständigt och
långvarigt.

Brinntid

174 Lumens 4.45 tim. 32 Lumens 31
tim.

Mått

Längd 122 mm, bredd 70 mm.

Färg

Gul

Brinntiden på dioden är 10 000 tim.

Artikelnummer

32-3200-93

ATEX: (Ex) II 1G Ex ia IIC T4, II Ga Ex IP66

Användning

Batterikapacitet

1. Tryck på kontakten en gång – Full effekt på både
huvudlysdiod samt nedåtriktade dioder.

Överst på lampan finns batterinivåindikatorn.

2. Tryck på kontakten två gånger inom 2 sekunder Halv effekt för huvudlysdiod samt nedåtriktade
dioder.

Visas 3 blå dioder- 75%-100%
Visas 2 blå dioder- 50%-75%
Visas 1 blå diod25%-50%

3. Tryck på kontakten 3 gånger inom 2 sekunder Endast nedåtriktade lysdioder

Under 25% blinkar dioderna

Batteribyte
1. Vrid ratten moturs för att ta bort batterilocket.
2. Sätt i 4 st batterier av storlek AA enligt
polaritetsetiketten.
3. Sätt tillbaka batterilocket, vrid ratten medurs.

Som tillbehör finns en praktisk hållare. För t ex
montering i bil.

Kraftigt clip på
baksidan för att
fästa på t ex larmställ, i bälte eller
ficka.
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