LITE
PRACOVNÍ SVĚTLA
NAVRŽENA PRO PRÁCI

PROFESIONÁLNÍ ŘADA PRACOVNÍCH SVÍTILEN
S NEPŘEKONATELNÝM POMĚREM
CENA / VÝKON

Navrženo pro práci
Je jedno zda úkol zahrnuje orientaci na detail nebo pohled na celkové linie, ve
SCANGRIP LITE řadě najdete pro každou úlohu tu správnou svítilnu. Každá
potřeba v rámci osvětlení musí být splněna, ať už v průmyslu, na dílně, jak v profesionální, tak i v amatérské sféře. Každá pracovní svítilna Scangrip přesvědčí
nepřekonatelným poměrem cena - výkon.

Výhodou je využívání osvědčených technologií
Ve Scangripu neustále inovujeme. Jako náš zákazník získáváte ty nejnovější
technologie, které se osvědčily jako nejlepší. Zákazníci SCANGRIP Lite produktové řady budou profitovat z dlouholetého základního výzkumu, jehož výsledkem
jsou trvanlivé a funkční produkty.

Žádné nesmyslné pracovní svítilny
Nabídka řady SCANGRIP LITE je přehledná, funkční a uživatelsky přívětivá. Všechny nepotřebné funkce jsou vynechány v zájmu přesného i praktického provozu a
poskytují kvalitní pracovní světlo. Intuitivně řešené ovládání všech svítilen Vám
usnadní práci hned od prvního okamžiku.
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Námi navrženo. Námi vyrobeno.
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// Symbol “ORIGINAL SCANGRIP” je zárukou, že produkt byl
navržen, vyvinut a vyroben společností SCANGRIP a je chráněný
patentem EU.
Vysoká kvalita
Produkty SCANGRIP jsou známé vysokou kvalitou a poměrem
cena / kvalita a jsou považovány za nejlepší na trhu. Máme komplexní postupy kontroly jakosti s certifikací podle ISO 9001.
Jedinečný design
Společnost SCANGRIP získává na trhu silné uznání pro jedinečný
design produktu. Jsme inspirováni konceptem dánského designu
a díky shromažďování nápadů od jiných průmyslových odvětví
jsme dospěli k vytvoření nových dosud nevídaných produktů.
Přední evropský výrobce
SCANGRIP poskytuje nejsilnější a nejkomplexnější řadu
trvanlivých a funkčních LED pracovních svítilen a je předním
evropským výrobcem v řešení pracovního osvětlení
pro profesonály.
Krok vpřed
SCANGRIP je vždy dva kroky napřed, pokud jde o vývoj nových
a inovativních pracovních LED svítilen.
Od roku 1906
Společnost SCANGRIP vyrábí vysoce kvalitní ruční nářadí
pro průmysl a automobilový sektor již více než 110 let.
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Řady pracovních svítilen

WORK LITE řada

STICK LITE řada

VEGA LITE řada
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16

12

RETRO LITE
18

20

Technické specifikace
22

24

05

WORK LITE
// Nabíjecí multifunkční ruční svítilny
ve SLIM designu
Dvě nové nabíjecí a kapesní pracovní svítilny – spatřily světlo světa!
Malé (S) a středně velké (M) ruční svítilny WORK LITE jsou
nezaměnitelné. Kvalitní pracovní svítilny pro univerzální použití
za velmi konkurenční cenu.
•

Velmi lehké pro optimální pohodlí

•

Úzký a kompaktní design

•

Patentovaný multifunkční systém SMART CLIP 4 v 1

S patentovanou integrovanou koncepcí SMART CLIP 4 v 1 může
být svítilna umístěna mnoha různými způsoby v závislosti na
konkrétním pracovním místě.
06

// Patentovaná koncepce SMART CLIP

EU DESIGN

PATENT

Řada WORK LITE byla navržena pro profesionální uživatele, kteří vyžadují
funkční, praktické a uživatelsky přívětivé pracovní svítilny. Systém SMART
CLIP 4 v 1 integruje několik funkcí do jediné jednotky.

4070035

Klip je navržen tak, aby se dal zavěsit na opasek a přenášel svítilnu, která
je pak dostupná a vždy po ruce pro konkrétní práci. Silný vestavěný magnet
a vytahovací otočný hák umožňuje flexibilní nasměrování svítilny a volnost
obou rukou. SMART CLIP lze použít jako stojan na jakémkoli dostupném
povrchu.

// Velmi lehká pro maximální pracovní pohodlí
Nové ruční svítilny WORK LITE jsou technicky navrženy tak,
aby byly co nejlehčí a bylo tedy dosaženo maxima pracovního
pohodlí. Díky velmi nízké hmotnosti bude pohodlné držet
svítilnu v ruce i po delší dobu. Tenký, kompaktní design
COMFORT
s kulatými tvary a bez ostrých hran umožňuje pohodlné přenášení pracovní svítilny i v kapse po celý den.
LIGHT WEIGHT

Zatlačte rychle jednou rukou a lehce využijte
funkci SMART CLIP

WORK LITE S

WORK LITE M

03.5640

03.5641

Dobíjecí pracovní
svítilna s inteligentním klipem,
poskytující až 120
lumenů

Dobíjecí pracovní
svítilna s inteligentním klipem
a horním osvětlením, poskytující
až 220 lumenů

Klip

Hák

Magnet

Podpěra

180˚
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STICK LITE
// Univerzální ruční svítilny ve štíhlém provedení
STICK LITE je ideální pro ty, kteří oceňují dobrý a kompaktní design
v kombinaci s nekomplikovanými funkcemi. Bez ohledu na to, zda je
pro každodenní použití nebo těžkou práci, svítilny STICK LITE zaručí
to, co slibují: optimální jas a praktický design za rozumnou cenu.
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•

Výkonná pracovní svítilna s funkcí bodového osvětlení

•

Hlavní světlo nabízí dvojí nastavení světelného výkonu, až
do hodnoty 100/250 lumenů

•

Velmi lehká pro maximální pracovní pohodlí

•

Tenký a kompaktní design připravený do kapsy

•

Silné vestavěné magnety pro volnost rukou

// Praktické pracovní svítilny se základními prvky
STICK LITE jsou dobíjecí výkonné a kapesní pracovní svítilny umožňující pohodlnou
a přesnou práci. Jsou doporučovány všem, kteří potřebují univerzální, robustní
ruční svítilnu. Praktické vestavěné magnety umožňují těžit z jasného světla svítilen
STICK a stále mít obě ruce volné pro práci.

EU DESIGN

PATENT
4070035

// Ultra lehký a kompaktní design
Extrémně tenký a kompaktní design s kulatými tvary umožňuje pohodlné nošení
svítilny v kapse, připravené pro každodenní úkoly. Tenké pracovní svítilny jsou také
optimalizovány, aby poskytovaly maximální pracovní výkon a pohodlí.

Ultra - plochá,
šířka pouze 12 mm

LIGHT WEIGHT

COMFORT

STICK LITE S

STICK LITE M

03.5638

03.5639

Dobíjecí pracovní
svítilna s bodovým
světlem, poskytující
až 100 lumenů

Dobíjecí pracovní
svítilna s bodovým
světlem, poskytující
až 250 lumenů

Se silnými vestavěnými magnety pro polohování na jakémkoli
magnetickém povrchu
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THIN LITE & STAR LITE
// Univerzální kontrolní pracovní svítilny
Produktová řada LITE nabízí několik výkonných ručních lamp.
Všechny jsou určeny pro základní inspekční práci, která je
prováděna téměř na každém pracovišti.
Otázkou je, zda potřebujete THIN LITE, ultra-tenkou dobíjecí
kontrolní svítilnu, která je ideální i do těžko přístupných
a úzkých pracovních míst.
Nebo preferujete štíhlou řadu STAR LITE, základní tradiční
kontrolní pracovní svítilnu s kabelem.
Vždy na 100% spolehlivé.
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EU DESIGN

PATENT
4070035

// Určeno pro náročné inspekční úlohy

Za svůj název vděčí svému tenkému tělu, které má šířku pouhých 12mm.
Poskytuje silné osvětlení a je ideální pracovní svítlnou pro velmi náročné
inspekční úlohy, protože má ultra tenký a kompaktní design, který umožňuje
přístup i do těžko přístupných a úzkých pracovních míst. Pro prodloužení

Ultra - plochá,
šířka pouze 12mm

provozní doby můžete zvolit 2 nastavení osvětlení (50% nebo 100%).

// Ideální do kapsy
Navrženo s plně ohebným tělem. Svítilny řady THIN LITE mohou být
redukovány na kapesní velikost, aby se dali vzít všude s sebou. Silný
zabudovaný magnet je určen pro flexibilní polohování a umožňuje uvolnění
obou rukou pro práci.

THIN LITE

270o

03.5644

Tenká dobíjecí pracovní
svítilna se špičkovým
světelným výkonem až
250 lumenů

// Jasná kontrolní pracovní svítilna

STAR LITE je univerzální robustní pracovní svítilna, kterou musí mít
každý jako součást základního vybavení dílny. Je navržena pro efektivní
práci v dílně a poskytuje ergonomický a uživatelsky přívětivý design.
9 LED diod zajišťuje velmi jasné osvětlení pracovního prostoru.
STAR LITE je vybavena otočným hákem pro snadné zavěšení svítilny.

STAR LITE
03.5059

Pracovní svítilna s kabelem a světelným výkonem
poskytující 300 lumenů
11

Čelové svítilny
// Kompaktní čelové svítilny určené pro práci
V téměř každé pracovní situaci je vhodné mít obě ruce volné,
abyste mohli práci vykonávat co nejúčinněji. HEAD LITE čelové
svítilny jsou vyvinuty tak, aby Vám takové nepostradatelné
a pomocné jasné pracovní osvětlení poskytly.
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•

Výběr mezi alkalickým a dobíjecím modelem

•

Funkce senzoru s bezdotykovým vypínačem zapnutí / vypnutí

•

2 nastavení světla pro maximální provozní dobu

•

Vodotěsnost (IP54) odolává prostředí dílen

•

Nastavitelný elastický pásek pro vysoký komfort při nošení

HEAD LITE
03.5642

Dobíjecí čelová
svítilna se senzorickou funkcí
poskytující světelný
výkon 150 lumenů

// Čelová svítilna s funkcí osvětlení 2 v 1
Dobíjecí čelová svítilna HEAD LITE je navržena tak, aby poskytovala optimální
osvětlení pracovního prostoru se dvěma různými světly. Buď úhel světla, který
osvětluje celý pracovní prostor nebo zaostřený úhel paprsku pro kontrolu
a pro použití na dlouhé vzdálenosti. Vyberte si mezi dvěma světelnými úrovněmi (50% nebo 100%) v závislosti na vašem úkolu a potřebě efektivního
osvětlení.

HEAD LITE A
03.5643

Čelová svítilna se světelným výkonem 150 lumenů

// Pohodlná čelová svítilna na AAA baterie
HEAD LITE A svítilna má kompaktní design a s měkkou zabudovanou ochrannou vložkou zabraňující otlačeninám se pohodlně nosí. Po několika minutách
přestanete vnímat, že ji máte na čele. I přes malou velikost byl světelný výstup
vylepšen a optimalizován na maximum, tudíž HEAD LITE A může velmi efektivně osvětlovat celou pracovní plochu. Je snadno ovladatelná a použitelná pro
všechny druhy pracovních úkolů.

// Bezdotykový senzor
Čelové svítilny mají bezkontaktní snímače, díky tomu je lze snadno

EU DESIGN

zapínat / vypínat. Tímto způsobem můžete svítilnu aktivovat i se silnými

PATENT

rukavicemi, tím se vyhnete dotýkání spínače se špinavýma rukama. Abyste
předešli neúmyslné aktivaci, musíte senzor aktivovat dvojím pohybem.

4070035

// Flexibilní poloha osvětlení
Hlava svítilny se snadno nastavuje tak, aby se dosáhlo optimálního úhlu
osvětlení.
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FLOOD LITE
// Série 3 vysoce výkonných světlometů
v moderním designu
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•

Lehké a kompaktní v plochém provedení

•

Výkonné osvětlení až 3000 lumenů

•

Kvalitní pouzdro vyrobené z odolného plastu

•

Výběr mezi více nastaveními světla v závislosti na aktuální práci

•

Vestavěná powerbanka

•

Indikátor nabíjení

EU DESIGN

// Kompaktní světlomety navržené pro profesionální použití

PATENT

FLOOD LITE je série 3 kompaktních světlometů, které se dají snadno přenášet
od jedné práce k druhé. Robustní a odolné pouzdro FLOOD LITE je vyrobeno
z vysoce nárazuodolného plastu a je proto perfektní pro hrubé každodenní
používání.

4070035

// Flexibilní polohování

1.35m - 3m

Světlomety řady FLOOD LITE lze umístit na stojan SCANGRIP TRIPOD, který
poskytuje stacionární pracovní světlo ve výšce až 3m. Pokud je požadováno řešení mobilního osvětlení, FLOOD LITE lze namontovat na pojízdný SCANGRIP
WHEELSTAND. Dvojitá konzole pro umístění dvou svítilen je k dispozici také
jako volitelné příslušenství.

180o

// Power bank

// Flexibilní madlo

Vestavěná powerbanka s USB zásuvkou, pro nabíjení mobilních zařízení

Otočné madlo lze použít pro ruční
přenášení, jako závěs nebo pro umístění
s požadovaným úhlem osvětlení.
.

FLOOD LITE S

FLOOD LITE M

FLOOD LITE MC

03.5630

03.5631

03.5632

Dobíjecí světlomet poskytující
světelný výkon až 1000 lumenů

Dobíjecí světlomet poskytující
světelný výkon až 2000 lumenů

Síťový světlomet s kabelem o délce 5 metrů
a světelným výkonem až 3000 lumenů

Flexibilní uchycení
na stavebním lešení
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VEGA LITE - řada LED světlometů
// Inovativní, vysoce výkonné světlomety
VEGA LITE se skládá ze 3 vysoce kvalitních světlometů v moderním designu,
které nabízejí velmi výkonné osvětlení za atraktivní cenu.
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•

Silné, rozptýlené, neoslepující osvětlení

•

Kvalitní pouzdro vyrobené z nárazuvzdorného plastu

•

Nabíjecí verze DUAL SYSTEM

•

Pro vnitřní i venkovní použití

•

Neexistuje žádné nebezpečí vzniku požáru
kvůli minimální tvorbě tepla

// Výkonné, rozptýlené LED světlo
Mnoho výkonných LED světlometů řady VEGA LITE poskytuje rozptýlené
a příjemné, neoslepující, rovnoměrné osvětlení s velkým rozptylem.

// Navrženo pro profesionály

Lehké, kvalitní pouzdro VEGA LITE je vyrobeno z vysoce odolného nárazuvzdorného plastu, konstruovaného pro použití v náročném pracovním prostředí.
Na rozdíl od tradičních halogenových pracovních svítilen tu nehrozí nebezpečí
požáru, protože ohřátí světlometu je minimální. Stojan je vyroben z práškově
lakované oceli a může být namontován přímo na SCANGRIP TRIPOD.

// Jedinečné funkce
VEGA LITE 1500 C + R s funkcí DUAL SYSTEM je dobíjecí a zároveň i kabelový
(5m), tím poskytuje úplnou flexibilitu a neomezené možnosti použití.

VEGA LITE 4000 poskytuje světelný výkon
4000 lumenů a je určen pro “hrubé používání”,
se 2 zásuvkami na zadní straně

VEGA LITE 1500 C+R

VEGA LITE 2600

VEGA LITE 4000

03.5451

03.5452

03.5453

Světlomet s dual systémem,
světelný výkon poskytující
až 1500 lumenů

Světlomet s kabelem o délce
5 metrů, poskytující světelný
výkon až 2600 lumenů

Světlomet s kabelem o délce
5 metrů, poskytující světelný výkon
až 4000 lumenů
17

AREA LITE
// 360 ° vysoce výkonná LED pracovní svítilna
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•

Musíte mít - univerzální svítilna pro jakékoliv pracoviště

•

Osvítí celou místnost a pracovní prostor

•

Silné, rozptýlené osvětlení bez nepříjemného oslnění

•

Kvalitní pouzdro vyrobené z plastového materiálu
odolného proti nárazu

// Osvětlení celého pracovního prostoru

EU DESIGN

PATENT

AREA LITE je základní pracovní svítilna, která je navržena speciálně pro
osvětlení celé místnosti. AREA LITE poskytuje rozptýlené, příjemné, neoslepující a rovnoměrné osvětlení s velkou disperzí. Tyto funkce jsou ideální pro
náročné řemeslníky, kteří vyžadují silné a efektivní osvětlení nejen větších
ploch, ale i celých místností při provádění veškerých oprav, malířských a
nebo stavebních prací.

// 360 ° vysoce výkonná pracovní svítilna

ÚHEL SVĚTLA

AREA LITE je velmi výkonná svítilna poskytující 4000 lumenů, což je více než dvojnásobný světelný výkon ve srovnání s podobnými svítilnami trhu. AREA LITE je extrémně
robustní a trvanlivá, odolná proti pádu i každodennímu
hrubému zacházení.

4070035

Silný vestavěný nylonový popruh s hákem
pro zavěšení. Popruh
je také navržen jako
praktický popruh pro
nošení.

// Flexibilní polohování
Svítilnu AREA LITE lze umístit přímo na pracovní stůl nebo je možné ji
zavěsit na robustní hák. Stojany SCANGRIP nabízejí zcela flexibilní řešení
osvětlení. Svítilna může být namontována přímo na TRIPOD a je možnost
dosáhnout výšky až 3 m. Pokud potřebujete mobilní svítilnu, kterou lze
rychle přemístit z místa na místo, tak se nabízí možnost namontování přímo
na pojízdný stojan.
.

AREA LITE CO
03.5637

360o Pracovní svítilna s kabelem o délce 5 metrů
a vestavěnou zástrčkou, světelný výkon 4000 lumenů
K zásuvce AREA LITE CO mohou být připojeny další
svítilny, případně jiné zařízení či elektronářadí.
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RETRO LITE
// 360° LED Pracovní světlo v “cool” designu
•

Osvítí celkovou pracovní plochu

•

Možnost flexibilního umístění díky 2 protilehlým
háčkům

•

Silné, rozptýlené osvětlení bez nepříjemného oslnění

•

Kvalitní plastové pouzdro vyrobené z vysoce odolného materiálu

“Scangrip je inovativní jako byl Nikola Tesla, vynálezce elektrických svítidel. Dnes vzpomínáme
a využíváme inovace díky pokračování v této cestě
za objevováním.
Jako vědci a inženýři, kteří vždy přicházejí s novými
myšlenkami, také ve SCANGRIPU probíhají inovace
a to zejména v otázce budoucnosti osvětlení LED.
Anders Borring, majitel a generální ředitel, je zapálený do inovací osvětlení a poháněný touhou neustále
je zlepšovat a rozvíjet.
Současný design tradiční elektrické ruční svítilny má
ergonomické měkké tvary a kulaté okraje.
Konstrukce zajišťuje, že svítilna dokonale padne
do ruky, a háčky zajišťují, že máte obě ruce volné při
vzniku nových nápadů!
Retro LITE rozptyluje světlo po celé místnosti
hladkým a přesto jasným způsobem. Nikola Tesla by
miloval práci v současnosti vzhledem k objevům
z minulosti.”
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// Osvětlení celé pracovní oblasti

EU DESIGN

RETRO LITE je v podstatě přepracování originální ruční kulové svítilny, která
se tradičně používá a je oblíbená po celém světě ve všech odvětvích
průmyslu.

PATENT
4070035

// Mimořádně silná 360° pracovní svítilna
Řada RETRO LITE využívá nejnovější vysoce výkonné LED technologie
poskytující až 1600 lumenů, což je extrémně výkonné osvětlení.

ÚHEL SVĚTLA

Robustní zatahovací závěsné kovové
háčky jsou jak na rukojeti, tak v i horní
části a díky nim máte obě ruce volné pro
práci.

RETRO LITE
03.5635

360o vysoce výkonná
pracovní svítilna
s kabelem o délce
5 metrů a světelným
výkonem poskytujícím
1600 lumenů
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Stojany a držáky
// Určeno pro přímou montáž pracovních
svítilen VEGA LITE, FLOOD LITE a AREA
LITE bez držáku. Vyrobeno z odolné
a robustní oceli s práškovým nástřikem
pro vnitřní i venkovní použití.
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// Velmi stabilní stativ nastavitelný až do výšky 3 m
SCANGRIP TRIPOD je nepostradatelný pro stacionární umístění pracovní-

ho osvětlení a pro osvětlení určité pracovní oblasti. SCANGRIP TRIPOD lze
nastavit od výšky 1,35 m až do 3 m, což vám dává plnou flexibilitu pro umístění

Ocelová hlava
s navařenou vložkou
s M10 závitem

světla
v požadované výšce.
Stabilní konstrukce zařízení SCANGRIP TRIPOD je bezpečná i při úplném vytažení. Pro zvýšení bezpečnosti je možno kabel svítilny upevnit pomocí bezpečnostních klipů umístěných na noze stojanu.

SCANGRIP TRIPOD
03.5431

// Pojízdný stojan pro mobilní umístění pracovní

svítilny
SCANGRIP WHEEL STAND je určen pro mobilní použití v dílně. Umožňuje
snadné přemístění svítilny tam, kde ho potřebujete a současně se vyvarujete
nepříjemného a těžkého přenášení z jednoho pracoviště na druhé.
360o aretační systém pro
pevné zajištění

Po dokončení práce ho snadno a rychle složíte.
.
SCANGRIP WHEEL STAND je nastavitelný již od výšky 0,7 m až do 1,9 m, což
vám dává celkovou flexibilitu svítilny v požadované výšce. Tři kola jsou
robustní a vysoce kvalitní a snadno se pohybují i na nerovných plochách. Dvě
kola jsou uzamykatelná, aby zajistila bezpečnou a pevnou polohu.

MAGNETIC BRACKET
03.5340

Pro flexibilní umístění na jakémkoliv
magnetickém povrchu

WHEEL STAND
SCAFFOLDING BRACKET
03.5341

Pro umístění na lešení a jakémkoliv
kulatém povrchu o průměru ø40-50 mm

03.5433

DUAL BRACKET
03.5308

Duální konzole pro umístění dvou svítilen
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WORK LITE řada

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Obj. číslo
Zdroj světla
Světelný tok - lumeny

WORK LITE S

WORK LITE M

03.5640

03.5641

4 SMD LED

8 SMD LED
Spot: High Power LED

60-120

110-220 Spot: 75

Intenzita, Lux 0,5m

100-200

200-400 Spot: 700

Nastavitelný výkon světla:

2 úrovně

2 úrovně

120°

120°/ 40°

Ra > 80

Ra > 80

Úhel paprsku:
Index podání barev CRI
Barevná teplota CCT

6000K

6000K

Doba svícení:

až 4 hod.

až 4 hod.

Doba nabíjení:

2,5

2,5

3.7V / 600 mAh Li-ion

3.7V / 1200 mAh Li-ion

IP20 / IK07

IP20 / IK07

Akumulátor:
Třída ochrany:
Odolnost proti nárazu:
Kabel:
Provozní napětí AC
Nabíjecí napětí / proud
Příkon
Nabíječka
Provozní teplota
Rozměry
Čistá hmotnost

1m

1m

1 m USB

1 m USB

-

-

5V / 1A

5V / 1A

Max 1.5 W

Max 2.5 W

Ne

Ne

-10° až +40°C

-10° až +40°C

120 x 54 x 24 mm

180 x 54 x 27 mm

77 g

131 g

STICK LITE řada
Obj. číslo
Zdroj světla
Světelný tok - lumeny

STICK LITE M

03.5638

03.5639

4 SMD LED

10 SMD LED

50-100 Spot: 50

125-250 Spot: 65

150-300 Spot: 900

200-400 Spot: 900

Nastavitelný výkon světla:

2 úrovně

2 úrovně

Úhel paprsku:

Intenzita, Lux 0,5m

110°/ 35°

110°/ 35°

Index podání barev CRI

Ra > 80

Ra > 80

Barevná teplota CCT

6000K

6000K

až 4 hod.

až 4 hod.

Doba svícení:
Doba nabíjení:
Akumulátor:
Třída ochrany:
Odolnost proti nárazu:
Kabel:
Provozní napětí AC
Nabíjecí napětí / proud
Příkon
Nabíječka
Provozní teplota
Rozměry
Čistá hmotnost
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STICK LITE S

2,5

3

3.7V / 600 mAh Li-ion

3.7V / 1200 mAh Li-ion

IP20 / IK07

IP20 / IK07

1m

1m

1 m USB

1 m USB

-

-

5V / 1A

5V / 1A

Max 1.5W

Max 2.5W

Ne

Ne

-10° až +40°C

-10° až +40°C

150 x 34 x 13 mm

250 x 34 x 15 mm

52 g

88 g

Všechny alkalické produkty jsou testovány podle standardu ANSI / NEMA FL-1

THIN LITE a STAR LITE
Obj. číslo
Zdroj světla
Světelný tok - lumeny
Intenzita, Lux 0,5m
Nastavitelný výkon světla:
Úhel paprsku:
Index podání barev CRI
Barevná teplota CCT
Doba svícení:
Doba nabíjení:

THIN LITE

STAR LITE

03.5644

03.5059

8 SMD LED

9 SMD LED

125-250

300

175-300 Spot: 175

400

2 úrovně

NE

115° Spot: 60°

-

Ra > 80 Spot: Ra > 70

Ra > 80

6500K

6500K

až 4 hod.

-

3

-

3.7V / 1200 mAh Li-ion

-

IP20 / IK07

IP40 / IK08

1m

-

1 m USB

5 m / 2x1.0 mm2 H05RN-F

Provozní napětí AC

-

100-240V

Nabíjecí napětí / proud

-

-

Max 2.5W

Max 4W

Akumulátor:
Třída ochrany:
Odolnost proti nárazu:
Kabel:

Příkon
Nabíječka
Provozní teplota
Rozměry
Čistá hmotnost

Ne

-

-10° až +40°C

-10° až +40°C

280 x 40 x 32 mm

340 x 40 x 25 mm

136 g

600 g

HEAD LITE řada
Obj. číslo
Zdroj světla
Světelný tok - lumeny
Intenzita, Lux 0,5m
Nastavitelný výkon světla:
Úhel paprsku:
Index podání barev CRI
Barevná teplota CCT
Doba svícení:
Doba nabíjení:
Akumulátor:
Třída ochrany:
Odolnost proti nárazu:

HEAD LITE A

HEAD LITE

03.5643

03.5642

5 SMD LED

4 SMD LED Spot: 1 SMD LED

75-150

75-150 Spot: 75

125-250

100-200 Spot: 2000

2 úrovně

2 úrovně

120°/100°

110°/95° Spot: 15°

Ra > 80

Ra > 80

7000K

7000K

až 14 hod.

až 3 hod

-

2.5

3x1.5V Alkaline AAA

3.7V / 800 mAh Li-ion

IP54 / IK07

IP54 / IK07

1m

1m

Kabel:

-

1 m USB

Provozní napětí AC

-

-

Nabíjecí napětí / proud
Příkon
Nabíječka
Provozní teplota
Rozměry
Čistá hmotnost

-

5V/ 1A

Max 2W

Max 2W

-

Ne

-10° až +40°C

-10° až +40°C

70 x 35 x 40 mm

74 x 41 x 41 mm

100 g

75 g

Všechny alkalické produkty jsou testovány podle standardu ANSI / NEMA FL-1
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FLOOD LITE řada

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

FLOOD LITE S

FLOOD LITE M

FLOOD LITE MC

03.5630

03.5631

03.5632

40 SMD LED

72 SMD LED

72 SMD LED

Světelný tok - lumeny

500-1000

500-2000

1500-3000

Intenzita, Lux 0,5m

600-1200

600-2400

1800-3600

2 úrovně

3 úrovně

2 úrovně

Obj. číslo
Zdroj světla

Nastavitelný výkon světla:
Úhel paprsku:

120°

120°

120°

Index podání barev CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Barevná teplota CCT

6500K

6500K

6500K

Doba svícení:

až 4 hod.

až 10 hod.

-

Doba nabíjení:

3.5

6

-

3.6V / 5000 mAh Li-ion

3.6V / 12000 mAh Li-ion

-

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

Akumulátor:
Třída ochrany:
Odolnost proti nárazu:
Kabel:
Provozní napětí AC
Nabíjecí napětí / proud
Příkon
Nabíječka
Provozní teplota
Rozměry
Čistá hmotnost

1m

1m

1m

1 m USB

1 m USB

5 m / 3x1.0mm2 H05RN-F

100-240V

100-240V

100-240V

5V / 2A

5V / 3A

-

Max 10W

Max 20W

Max 28W

Ano

Ano

-

-10° až +40°C

-10° až +40°C

-10° až +40°C

230 x 13.5 x 43 mm

275 x 163 x 47 mm

275 x 16.3 x 47 mm

885 g

1.48 kg

1.91 kg

VEGA LITE 1500 C+R

VEGA LITE 2600

VEGA LITE 4000

03.5451

03.5452

03.5453

66 SMD LED

83 SMD LED

123 SMD LED

750-1500

2600

4000

1700-3000

4000

6000

VEGA LITE řada
Obj. číslo
Zdroj světla
Světelný tok - lumeny
Intenzita, Lux 0,5m
Nastavitelný výkon světla:

2 úrovně

Ne

Ne

100°

100°

100°

Index podání barev CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Barevná teplota CCT

6500K

6500K

6500K

Úhel paprsku:

Doba svícení:

až 3 hod.

-

-

Doba nabíjení:

1.5

-

-

11.1V / 2600 mAh Li-ion

-

-

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

-

-

-

5 m / 2x0.75 mm2 H05RN-F

5 m / 2x1.0 mm2 H05RN-F

5 m / 3x1.5 mm2 H07RN-F

100-240V

100-240V

-

Akumulátor:
Třída ochrany:
Odolnost proti nárazu:
Kabel:
Provozní napětí AC
Nabíjecí napětí / proud
Příkon
Nabíječka
Provozní teplota
Rozměry
Čistá hmotnost
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12.6V / 2.4 A

-

-

Max 18W

Max 32W

Max 48W

Ano

-

-

-10° až +40°C

-10° až +40°C

-10° až +40°C

288 x 103 x 280 mm

288 x 103 x 280 mm

318 x 117 x 310 mm

2.59 kg

2.46 kg

3.43 kg

Všechny alkalické produkty jsou testovány podle standardu ANSI / NEMA FL-1

360°řada
AREA LITE CO

RETRO LITE

03.5637

03.5635

144 SMD LED

72 SMD LED

Světelný tok - lumeny

4000

1600

Intenzita, Lux 0,5m

2000

900

Obj. číslo
Zdroj světla

Nastavitelný výkon světla:

Ne

Ne

360°

360°

Index podání barev CRI

Ra > 80

Ra > 80

Barevná teplota CCT

6500K

6500K

Doba svícení:

-

-

Doba nabíjení:

-

-

Akumulátor:

-

-

IP54 / IK07

IP54 / IK07

Úhel paprsku:

Třída ochrany:
Odolnost proti nárazu:
Kabel:
Provozní napětí AC

1m

1m

5 m / 3x1.5 mm2 H07RN-F

5 m / 2x1.0 mm2 H05RN-F

220-240V

220-240V

Nabíjecí napětí / proud
Příkon

-

-

Max 65W

Max 22W

-

-

Nabíječka
Provozní teplota

-10° až +30°C

-10° až +30°C

Rozměry

305 x 199 mm

300 x 122 mm

2.95 kg

1.02 kg

Čistá hmotnost

// Certifikováno a schváleno

// Nabíječky pro všechny země

Všechny pracovní svítilny SCANGRIP splňují předepsané normy a předpisy.
Naše pracovní svítilny jsou vyráběny ve vlastním výrobním závodě a jsou zde
podrobovány kontrole kvality v souladu s platnými předpisy a splňují ty nejvyšší
standardy. Jsou certifikovány podle předpisů EU, směrnic EU a harmonizovaných
norem. ISO9001 jsme certifikovaní kanceláří Bureau Veritas.

Elektrické zástrčky a napětí se v jednotlivých zemích po celém světě
liší. SCANGRIP nabízí nabíjecí zařízení do všech zemí světa. Na našich
webových stránkách naleznete kompletní seznam nabíječek pro naše
nabíjecí světla a další dostupné příslušenství.

Zdroj světla

Lumen
& Lux

Úhel paprsku

CRI

CCT Kelvin

Provozní doba

Doba nabíjení

Baterie

IP

IK

Odolnost vůči nárazu

Zástrčka

Teplota

Rozměry

Provozní napětí AC

Nabíjecí napětí /
proud DC

Spotřeba energie

Čistá váha

Všechny alkalické produkty jsou testovány podle standardu ANSI / NEMA FL-1
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