Pannlampa Pixa 3R 90 Lumen, Petzl
PIXA lampan är robust, stöttålig och lättanvänd för smidigt arbete på nära håll.
PIXA serien är speciellt designad för yrkesproffs som regelbundet arbetar i
mörka miljöer.
Enkel att använda även om du har skyddshandskar på.
PIXA 3R är ATEX-certifierad och vattentät ned till 1 meter. Lampan har ett
uppladdningsbart batteri och digitalt reglerat ljus; dioderna lyser med full effekt
under hela brinntiden.?
Det finns tre olika lägen för lampans ljusbild, för arbete på nära håll, lång sikt
samt mixed.?
Lampan har 3 olika konfigureringar för att på bästa sätt kunna anpassas efter
behov: Standard, Max Autonomy och Max Power.
Den växlar automatiskt över till reservläge när batterierna behöver laddas och
lyser då 5 meter i ytterligare 2 timmar.
Lamphuvudet kan vinklas 180 grader så att linsen skyddas.
Pannlampa håller händerna fria för arbetet och:
- bärs på huvudet med pannbandet
- fäst på hjälmen med en monteringsplatta (ingår)
- placeras på marken
För frekvent användning, med integrerat uppladdningsbart
litiumjonpolymerbatteri och snabbladdningsdocka (3 timmar)
CONSTANT LIGHTING-teknik säkerställer ljusstyrka som inte minskar gradvis
när batteriet laddas ur
Flera ljuslägen anpassar sig till varje situation:
- ett läge anpassat för arbete på nära håll: enhetlig översvämningsstråle
- ett läge anpassat för rörelse: blandad stråle med fokuserad komponent gör
att användaren kan röra sig bekvämt
- ett läge anpassat för långdistansseende: fokuserad stråle
Brinntidsparametrar kan användas för att anpassa belysningsprestanda efter
behov (genom att snabbt vrida på ratten):
- STANDARD: balans mellan effekt och brinntid
- MAX AUTONOMI: prioriterad bränntid
- MAX POWER: ljusstyrka prioriterad
Belysning för proffs som är pålitlig, praktisk och hållbar:
- växlar automatiskt till reservläge när batteriet nästan är urladdat (indikeras av
blinkande lampa och röd indikator)
- Roterande vred som är ergonomisk, även med handskar
- förvaringsposition hjälper till att skydda strålkastarlinsen och förhindrar att
den oavsiktligt slås på
- ladddocka för direktladdning av själva pannlampan eller endast batteriet
- kan användas i explosiva miljöer
- utmärkt motståndskraft mot fall (2 m), stötar och krossning (80 kg)
- bekvämt och tvättbart elastiskt pannband
- resistent mot kemikalier
ATEX zon 2/22 (II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIC T135° C Dc) certifierad
strålkastare
Vikt: 145 g
Teknik: KONSTANT LYSNING
Strålmönster: översvämning, blandat eller fokuserat
Energi: laddningsbart litiumjonpolymerbatteri, 930 mAh
Laddningstid: 3 timmar
Vattentäthet: IP67 (vattentät till -1 meter i 30 minuter; inget underhåll krävs
efter nedsänkning)
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