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SMARTLIGHT-12 MADENCİ KASK
LAMBASI
SMARTLIGHT-12 madenci kask lambası, çalışma mekanının aydınlatılmasını sağlayan kişisel bir lambadır.
Kıvılcım koruma kategorisi ia, gövde koruma derecesi IP65 olan lamba, herhangi bir metan konsantrasyonuna
sahip madenlerde ve bölgelerde kullanılmaya uygundur. Bakımsız bir Li-Ion batarya ile beslenmekte olan kask
lambaları hafif olmaları sayesinde farklı çalışma ortamlarında mükemmel bir aydınlatma sağlamaktadır.

Tam tanım

Onaylanmış kuruluş tarafından EN 60079-0:2012 standardına uygun olarak gerçekleştirilen darbe ve
düşme testleri, lambanın yüksek dayanıklılığa sahip olduğunu teyit etmiştir.
Aydınlatma seçenekleri: Kask lambası- iki aşamalı (alçak ve yüksek) çalışan bir ana LED; akü ünitesi-
Bir adet acil durum LED’i
Işık yoğunluğu, çalışma süresi boyunca (10, 17 veya 24 saat olabilir) aynı seviyede tutulur. Kapasitesi
gerekli ışık yoğunluğunu sağlamaya yetmediğinde lamba otomatik olarak daha az akım gerektiren ek
LED’e geçiş yapar.
Aydınlatma yoğunluğu, sadece kullanım süresinin başında değil, garanti süresi boyunca garanti
edilmektedir.
Lambanın şarj durumu, şarj istasyonunda gösterilmektedir.
Garanti, 800 şarj döngüsü veya 3 yıl boyunca geçerlidir.
Lamba, MinSearch-08 alıcısını baz alan bir arama kurtarma sistemine entegre edilebilir.

 

   

Akü ünitesinde kablo hasarı durumunda kullanılması mümkün bir acil durum LED’i bulunmaktadır.
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Şarj durumu göstergesi akü ünitesi üzerinde bulunur.

Lambanın montaj parçası, ışık yönünün ayarlanmasına izin vermektedir.
Madencilerin konumlarının dispeççi tarafından görüntülenmesini sağlayan bir izleme sistemine entegre
edilebilir.
Şarj süreci bir görüntüleme sistemi aracılığıyla kontrol edilebilir.

 

   

Teknik özellikler / şartname

EVETVersiyon 1 2 3
AküHAYIR GLON tipi verici (arama kurtarma

sistemi için)
Li-Ion, kapasite: min. 6,75 Ah SI

Akü şarj - deşarj döngüsü sayısı maksimum 800 - 1200 döngü
Işık kaynağı ömrü 100 000 saat

Ana LED çalışma akımı 0.35 A
min. 24 saatmin. 10 saatAna LED gücü0.20

A0.20 A
1W 0,7W 0,6W

Çalışma süresi − ana LED /%50/min. 17 saat
Çalışma süresi − ana LED /%100/

min. 30 saat min. 120 saat min. 24 saat

Çalışma süresi - Ek LED min. 180 saat min. 180 saat min. 70 saat
Çalışma süresi - Akü ünitesindeki acil durum

LED’i
min. 270 saat

min. 270 saat min. 70 saat  

1 m uzaklıkta ışık yoğunluğu (lx) maks. 15 000 maks. 6 000 maks. 6 000
Kısa devre koruması Elektronik koruma   

Şarj süresi 6-7 saat   
Işık dağıtımı açı sınırı 120o

Işığın yoğunlaşmasını sağlayan eleman Kolimatör
Çalışma sıcaklığı aralığıIP 65 -50 ÷ + 40 0 C

Koruma derecesi İki damarlı, halatla güçlendirilmiş kablo
Kablo 1400 mm (opsiyonel olarak 1100 - 1600 mm olabilir)

Kablo uzunluğu (görünen) 117 x 106 x 57 mm
Akü ünitesinin boyutları yakl. 0,95 kg

Ağırlık aprox. 0,95 kg
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