
Jméno produktu:  Výstražná sví�lna Číslo položky:  NELW 14710A

Popis Odolná dobíjecí LED bezpečnostní sví�lna
se silným magnetem pro upevnění

materiál pouzdra:                                                           pogumované ABS (oranžová)
čočka:                                                                               odolný polykarbonát (čirá)
ON / OFF spínač                                                              pogumované ABS (oranžová)
světelný zdroj:                                                                 16 x LED (oranžová)
světelný tok (Lumen):                                                    30
stupeň kry� / třída:                                                        IP 65 / III
dynamická pevnost:                                                       IK 07 
baterie:                                                                             1 x 063048 - 3,7 V / 700 mAh lithiová integrovaná
nabíjecí napě� AC (vstup / výstup):                            100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0.2 A / 6 V DC, 0.5 A (USB)
nabíjecí napě� DC (vstup / výstup):                            12 - 24 V / 5 V DC, 850 mAh (USB)
nabíjecí port akumulátoru:                                           magne�cký konektor s označením pólů (+ / -)
dobíjení / provoz:                                                           3 h / až 60 h
indikátor nabíjení:                                                          1 x LED na nabíjecím konektoru
pracovní teplota:                                                            - 10 °C ... 40 °C
rozměry (průměr x H):                                                   110 x 35 mm
hmotnost:                                                                        200 g    
            

Výstražná
sví�lna

Výrobce:               ELWIS Ligh�ng A/S,                Sandto�en 11, DK-2820  Gento�e          tel: +45   70201024         www.elwis.com           ligh�ng@elwis.com 
Distributor CZ:     N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.,  Jáchymovská 1370, CZ-36301  Ostrov     tel: +420 351124935     www.ngelektro.cz      info@ngelektro.cz
Distributor SK:     N.G. ELEKTRO, s. r. o.            Hviezdoslavova 3, SK-95618  Bošany       tel: +421 911807200     www.ngelektro.sk       info@ngelektro.sk

Jméno produktu:  D0

Specifikace

Kódy a balení

Hlavní rysy

EAN kód položky                                                             5703296147101
kód celního sazebníku (EU)                                          8512200000

Obal
druh                                                                                  kartonový box s po�skem v designu "PRO"
rozměry (Š x V x H):                                                       110 x 80 x 110 mm
hmotnost (cca)                                                               360 g

Odolná a vodotěsná dobíjecí výstražná sví�lna s magnetem pro upevnění
Navrženo pro nouzové situace např. v silniční a letecké dopravě, stavebnictví a průmyslu
Jednotlačítkové ovládání 9 režimů světelné výstrahy a trvalého svícení
V závislos� na režimu až 60 h provozu  
Indikátor nabíjení  (1 x LED)
Upevnění pomocí silného magnetu nebo pevného závěsného oka

Balení obsahuje kompletní nabíjecí příslušenství pro 12 / 24 V DC a 230 V AC (EU).

http://www.ngelektro.cz

