
Magyarországi forgalmazó: 
FeWe Biztonságtechnika Kft. 
2111 Szada, Arany J. u.11. 
www.fewe.hu 

 
 

Tel: 30/389-9788; 30/330-0568 
 

 

MICA IL-800 LED ATEX Zona 0 és Zona 1 robbanásbiztos kivitelű 
kézilámpák 

 

 

Főbb jellemzők 

 Zona 0 és Zona I II változatok 

 3 db Ultra Bright CREE LED 

fényforrás 

 A fényforrás élettartama 50.000 óra  

 Világítási idő egy töltéssel  

- teljes fényerővel 6 óra 

- 40%-os fényerővel 12 óra 

A MICA új IL-800 LED ATEX típusú, robbanásbiztos kialakítású kézilámpája a felhasználók által 
kedvelt IL-80 típus továbbfejlesztésének eredménye. Kifejezetten a potenciálisan 
robbanásveszélyes terekben tevékenykedő professzionális felhasználók részére készült. 
Az IL-800 LED ATEX kézilámpa az ATEX Irányelv szerint Zona 0, I és II (gázok), illetve Zona 21 
és 22 (porok) tanúsítással rendelkezik, és így széles körben alkalmazható. Ennek az 
akkumulátoros kézilámpának különösen figyelemreméltó jellemzői a stabil felépítés és a két 
fokozatban választható, kiemelkedően nagy fényerősség.  
A robbanásbiztos kialakítású kézilámpának sok olyan jellemzője van, amely kifejezetten 
alkalmassá teszi a szélsőséges körülmények közötti használatra. Ilyen pl. a különösen tartós 
ház, amely karbonnal erősített polipropilénből készült, és fontos jellemzője a magas ütés- és 
törésállóság. Ezek a kedvező tulajdonságokhoz egy ergonomikusan kialakított forma, alacsony 
súly tartozik, amelyekkel együtt ez a kézilámpa egy megbízható társ a napi munkavégzésnél. 
További előnye ennek a lámpának, hogy alumíniumból készült, mikroprocesszorral optimalizált 
reflektorokkal rendelkezik. Ez a megoldás a szokványos reflektorokhoz képest egyenletes 
kiterjedésű megvilágított területet eredményez. Ennek következtében a szem nem fárad el olyan 
gyorsan, mivel az ember nem kényszerül folyamatosan váltakozva a világos illetve a sötét 
zónákba nézni. 
A 3 db Ultra Bright CREE LED alkalmazásával a lámpa hatékonyságát tovább lehetett fokozni. 
Ehhez még hozzájárul az is, hogy a világító LED-ek élettartama kb. 50.000 óra, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy soha nem kell cserélni. A lámpa egy töltéssel elérhető üzemideje 
teljes fényerőnél 6 óra, míg 40%-os fényerővel használva 12 óra. Ezzel a tulajdonságával a 
lámpa nagyon széles körben alkalmazhatóvá lett. A felhasználási körülményektől függetlenül, a  
3 db nagyteljesítményű LED mindig optimális fényerőt ad. A alkalmazott elektronika további 
különlegessége még, hogy a fénynyaláb megvillantásával figyelmezteti a felhasználót arra, hogy 
az akku kapacitása már csak kb. 20-30 percig tartó világításhoz elegendő. 
Érdemes tudni azt is, hogy ez a lámpa vészvilágítási funkcióval (IL-800 LED ATEX Em). is 
rendelhető. Ez úgy működik, hogy a töltőfoglalatban tartott lámpa a hálózati feszültség 
kimaradása esetén automatikusan világítani kezd. A MICA termékekre általánosan igaz, hogy 
javíthatók, és karbantartásuk is könnyen elvégezhető. Az akkumulátorok is könnyen cserélhetők. 
További információ a műszaki adatokat ismertető táblázatból vehető. 
Figyelem: Az IL-800 LED ATEX lámpákat gépjárműveken az ILC (12…24V) akkutöltő 
foglalatban lehet tölteni. Ha normál hálózati feszültségen (230V) kívánják tölteni, akkor ehhez 
egy IL2 típusú hálózati adapterre is szükség van. 
Ha még többet szeretne tudni a lámpáról, kérdéseivel forduljon a forgalmazóhoz. 


