
Produktinformation

Modellbeteckning Handlampa Halogen HL
Artikelnummer 57-4227-00 
Brinntid 3,5 tim med halogenlampa, 30 tim med LED-lampa
Sparlampa 8 st LED-lampor
Laddningstid 230 VAC eller 12 VDC: 13-14 tim
Kapslingsklass IP 54
Temperaturområde -1 oC till 50 o C
Mått komplett Höjd 300mm, bredd 75mm, längd 125mm
Vikt komplett 1,7 kg
Skyddsklass II
Material Slagtålig polycarbonat

HL är en handlampa för professionell användning i krävande miljö. 

Viktigaste egenskaper är högt ljusutbyte, lång drifttid och robust konstruktion.

Den kan användas som bärbar strålkastare eller som varselljus med blinkande eller fast sken. 

Extra lins finns i orange.

HL är försedd med flera viktiga funktioner som t.ex. automatiskt tändning vid strömbortfall och indikering av 
batteristatus. Tack vare den robusta och den höga kapslingsklassen lämpar sig HL för t.ex. brandförsvar, industri och 
väktare.

HL är en välkänd och beprövad handlampa med många fördelar:
- 3,5 – 30 timmars brinntid 
- försedd med ljusstark halogenlampa
- har 8 stycken kraftiga LED lampor
- helautomatisk laddare för 230 eller 12 V
- underhållsfritt batteri
- försedd med nödljusfunktion med automatisk tändning vid strömbortfall
- kontinuerlig laddning möjlig 
- indikering av batterikapacitet
- kabel för laddning i bil ingår
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Konstruerad för professionell användning
HL är en robust och tillförlitlig handstrålkastare tillverkad i svart slagfast polycarbonat. Lampan är vatten- och 
dammtät i kapslingsklass IP 54. 

Lampan är försedd med en halogenlampa och 8 st. kraftfulla LED lampor. Som huvudlampa är HL försedd med 5,5 
watt halogenlampa med ett mycket kraftigt ljusutbyte. De 8 LED lamporna lyser med 7000-9000 mcd. 

OBS! Det är viktigt att vridströmställaren ställs in i önskat läge. Om vridströmställaren står i läge 0 har lampan ingen 
funktion.

Lampan är ledad och försedd med ett kraftigt bärhandtag.

1. Blinkande halogenlampa
2. Fast sken halogenlampa
3. Avstängd
4. Batteristatus
5. LED fast sken
6. LED blinkande sken

1. Röd blinkande LED lampa – batteriet tomt
2. Alla LED lampor lyser (röd, gul, grön) – batteriet fullt
3. Blinkande grön LED lampa – batteriet laddas
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