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Adalit L-3000 to profesjonalna latarka o wysokich 
parametrach technicznych łacząca wysoką intensywność 
światła LED z nowatorską optyką, dużym, cyfrowym 
wyświetlaczem i eleganckim wzrornictwem

	2  diody LED o intensywności świecenia 135 lumenów, każda 
zastosowana w podwójnym sysytemie optycznym o różnych 
strumieniach światła

	Technologia LedEngine z systemem oświetlania podłoża

	Tylko funkcja Booster umozliwi oswietlenie na dużą odległość, 
strumieniem światła o dużej sile penetracji 

	Wykonany z miekkiego tworzywa dwuprzyciskowy 
przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duzy aby umożliwił 
łatwe naciśnięcie

	3 różne intensywności świecenia umożliwiające dokonanie 
wyboru w każdej chwili pozostającego czasu świecenia

	Poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach 
na cyfrowym wyświetlaczu

	Przegubowa głowica ustawialna w 3 pozycjacjach  
0° / 45°/ 90°

	Obudowa latarki wykonana z żywicy termoplastycznej 
charakteryzyjacej się wysoką odpornością na uderzenie, 

ekstremalne temperatury i na korozję





Cechy funkcjonalne 

Latarka 

Certyfikowana na zgodność z ATEX  LOM 12ATEX2087 X 
I 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67  |  II 1D Ex ia IIIC T85 oC Da

Stopień ochrony: IP67 

Waga: 500 g 

Wymiary: 225 x 70 mm (długość x średnica Ø)

System czasu świecenia
Użytkownik może wybrać pomiędzy 3 różnymi trybami świecenia co, w każdym momencie umożliwia skorygowanie czasu świecenia 
od minimum 4 do maksimum 8 godzin w konfiguracji oryginalnej.  
Dostępna jest również konfiguracja specjalna z 3 różnymi trybami świecenia, które można korygować w każdym momencie:  
światło ciągłe – 6 godzin lub 12 godzin lub 18 godzin oraz światło pulsacyjne – 12 godzin  

Czas świecenia: rzeczywisty w godzinach i minutach, dzięki zastosowaniu cyfrowego wyświetlacza 

Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii
Dioda LED, na 15 minut przed wyczerpaniem baterii zaczyna pulsować 

Materiał 
Żywica termoplastyczna o wysokiej odporności na uderzenia, ekstremalne temperatury i substancje powodujące korozję. Wykonany 
z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, egronomiczny i odpowiednio duży aby umożliwiał łatwe naciśnięcie

Obrotowa głowica: 3 pozycje: 0°/45°/90°

Źródło światła: 2 intensywne diody LED o intensywności świecenia 135 lm  |  Łączna intensywność świecenia 200 lm

Specjalistyczna podwójna optyka 
Opcja FLOOD – unikalne rozwiązania „system oświetlenia podłoża” tak, aby oświetlić teren, po którym chodzi użytkownik. Opcja Fokus – 
BOOSTER – funkcja świecenia na dużą odległość śtrumieniem swiatła o duzej sile penetracyjnej   

Bateria: litowa  |  napięcie: 3,7 V 

Akcesoria: pokrowiec, wykonany z nylonu o wysokiej widoczności 

Ładowarki 
Oznakowanie: CE e9 

Stopień ochrony: IP54 

Odłączenie po naładowaniu: automatyczne 

Wskaźnik naładowania: czerwona dioda (LED) – proces ładowania w toku  |  zielona dioda (LED) – latarka jest naładowana 

Źródło zasilania: DC 12 V  |  AC: 100/240 V  50/60 Hz 

Rodzaj i wymiary 
Tylko latarka: 75 x 105 x 60 mm 
Ładowarka mieszcząca 3 latarki: 205 x 105 x 60 mm 
Ładowarka mieszcząca 5 latarek: 405 x 105 x 60 mm
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