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 VEGYIPAR_  
 TŰZOLTÓSÁGOK_ 

 
 

 INDUSTRY_  
 CHEMISTRY_  
 FIREBRIGADE_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HERO-SOROZAT 

 
„It doesn‘t need SUPERPOWERS to be a HERO!“ 

 
Az újfejlesztésű HERO-sorozatunkkal az alábbi célokat akartuk elérni: 
Problémák megoldása -Olyan problémák, amelyekről közvetlenül a felhasználói 
célcsoportoktól értesültünk! 
Hosszú fejlesztés után tudunk mutatni egy olyan lámpát, amely meglévő problémákra kínál 
megoldást, és még további előnyökkel is rendelkezik!! 
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MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOSAN 

TECHNICAL DATA GENERAL 
 

230/125/125/(230) Lumen 6/12/12/(60) Óra 
230/125/125/(230) lumens 6/12/12/(60) hours 

180/50/125/(180) Méter Power-/Távolság-/Felület-/(Villogó) 
180/50/125/(180) meters power-/distance-/area-/(flashing light) 

Lítiumion akkumulátor Precíziós lencse -technológia 
lithium-ion battery precision optics technology 

<11 óra töltési idő IP68 
<11 hours charging time IP68 

>80% kapacitás 800 töltési ciklus után 380 gramm 
>80% capacity after 800 cycles 380 grams 

Vészfunkció áramkimaradás esetén 3 év garancia – az akkura is 
emergency light function if blackout 3 years of warranty - also on the battery 
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MŰSZAKI ADATOK VÁLTOZATOK  
TECHNICAL DATA VERSION 

 
Our newly developed HERO-series should do one thing especially: Solve existing problems - 
pro-blems that we have been told directly by the target market!  
After a long period of development we can now present a luminaire that solves existing 
problems and even better - offers further significant advantages! 
 

KÜLÖNLEGESSÉGEK  
USPs 

 
induktív töltés  
kontaktus nélkül  
és kopásálló 

ergonomikus forma 
alacsony súly 

 

üvegszálerősítésű 
és tűzálló 
műanyag 

inductive charging 
wireless and 
abrasion resistantb 

ergonomic 
shape 
low weight 

glass fibre reinfor- 
ced and fireproof 
material 

HERO-POWER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS-8000 
 

5000 Kelvin távolsági és felületi fény  
5000 Kelvin distance and area-light 

HERO-0-SIGHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KS-8000-0S 

speciális távolsági fény erősebben áthatol a 
füstön, kevésbé kápráztat 0 látási viszonyok 
esetén 
special distance light for better smoke 
penetration and less dazzle at 0-view 
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Karika vagy karabiner a ráakasztáshoz pl. 
légzőkészülékhez

loop / snaphook installation possible 
e.g. at the SCBA

HERO KÜLÖNLEGESSÉGEK 
HERO USPs 

Nagyméretű klip / megbízható feltűzés 
large clip / easy to fix 

Megakadályozza az 
elcsavarodást bevetés közben

prevents twisting in action
„Eltűnik“ a tenyérben / nem zavaró

„disappears“ in the handle / no disturbing

Legaktuálisabb minősítés 
latest certification 

1G / 2D  
M / +H2 

Biztosan áll
safe standing

Ergonomikus fogantyú 
ergonomic handle 
kesztyűben is  
hand glove friendly 

Ergonomikus nyomógomb  
ergonomic button 

380 g üres súly
380g light weight

Akku / 80% kapacitás 800 ciklus után 
battery / 80% capacity after 800 cycles 
3 év garancia – az akkura is 
3 years of warranty - also on the battery 

Fókuszált és felületi fény
focus- & area-light

Opcionális 0-ihgt változat
optional 0-sight version

Megbízható Ki / Be kapcsolás 
kesztyűben is 
reliable on/off switching 
also with gloves 

Vészvilágítási funkció
emergency light function

Egyszerű kiválasztás / nincs 
kísérletezés 
simple modes / no gimmicks 

Opcionális mellső klip 
optional frontclip 

Integrált üvegtörő tüske
 3 mm üveg-vastagságig
integrated disc mandrel 

for glass panes up to 3mm
Induktív töltés / nincs korrózió 
inductive charging / no corrosion 

Biztos tartás a töltőben 
és gyors kivétel

tight fit and quick removal

 

Magyarországi forgalmazó: FeWe Biztonságtechnika Kft. – www.fewe.hu  


