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ML-800 EX akkumulátoros kézilámpa 

  

 1W vagy 3W High-Power LED 
 Működési idő egy töltéssel több int 7 óra 
 Akku töltési ideje kevesebb, mint 3 óra 
 Zóna 21 és 22, T4 hőmérsékleti osztály 
 LED-sor indikátor jelzi az akku 

kapacitását 
 Vészvilágítási (EM) funkcióval is 

rendelhető 
 IP 66 védettség 

A MICA ML-800 ATEX típusú, robbanásvédett kialakítású akkumulátoros kézilámpa a potenciálisan 
robbanásveszélyes terekben való használathoz készült.  
Az ATEX Irányelv szerint minősítve megfelel a Zóna 1 és 2 (gázok) besorolásba megfelel a  
G osztálynak. 

A MICA ML-800 ATEX típusú lámpában alkalmazott nagyteljesítményű High-Power LED fényforrás 
élettartama 50.000 üzemóra, ami azt jelenti, hogy a felhasználónak az égőcserére soha nem lesz 
gondja. A speciális 1W LED fényereje megfelel egy 3W normál halogén izzó fénykibocsátásának, míg 
a 3W LED pedig az 5W halogén égőnek!  

A lámpa energiaforrása egy környezetbarát NiMH akkumulátor, mellyel folyamatos használat esetén a 
lámpa több mint 7 órát világít (1W LED izzóval). Az ML-800 lámpán az akkumulátor még 
rendelkezésre álló kapacitását egy LED-sor indikátor jelzi. A mikrokontrollerrel vezérelt elektronika 
mélykisülés ellen is védi az akkumulátort, és a fénycsóva megvillantásával figyelmeztető jelzést ad a 
felhasználónak, amikor már csak 20 perc világításhoz elegendő az akku kapacitása. A villogás 
gyorsabb lesz, amikor már csak 5 perc van hátra. Valamennyi modell egy erős kialakítású fém klippel 
rendelkezik, amelynek segítségével a lámpát pl. övre lehet rögzíteni. 
Az ütésálló, antisztatikus műanyagból készült ház a legnagyobb terhelésnek is ellenáll. A lámpa 
üveglencséje 3 mm vastag speciálisan edzett üvegből készült. A komputerrel optimalizált pontfény 
reflektor gondoskodik a lehető legjobb fénykibocsátásról. Ezt a robbanásvédett kialakítású kézilámpát 
nagyon sok területen megelégedéssel alkalmazzák. 

Felhasználói területek: vegyipar, petrolkémiai ipar, olajfinomítók, tűzoltóságok, erőművek és más 
mentőegységek, közművállalatok …. 
A lámpát a MICA MLC töltőfoglalatban kell tölteni és tárolni. A töltőfoglalatot közvetlenül lehet 
csatlakoztatni egy gépjármű elektromos hálózatához (12…24 VDC) vagy a MICA IL-2 AC/DC adapter 
segítségével a normál (230V) elektromos hálózathoz. AZ MLC gyorstöltő a teljesen lemerült 
akkumulátort kevesebb, mint 3 óra alatt teljesen feltölti. 

A MICA ML-800 ATEX lámpák megfelelnek a CENELEC illetve az EN 60079-0, 60079-11, 60079-28, 
61241-0 és 61241-11szabványok előírásainak, és Eex ib IIC T4 ATEX tanúsítással rendelkeznek. 
Ha még többet szeretne tudnia MICA ML-800 ATEX kézilámpákról, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz. 

 

 


