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Latarka ręczna Power LED 

model MHL 5 EX typ 4930 
 

Mini latarka ręczna, Power LED, do stosowania w obszarach zagrożonych 

wybuchem gazu i pyłu, dla stref Ex 1, 2, 21 i 22 
 
Opis 
Latarka AccuLux High-Power LED model MHL 5 EX w wykonaniu Ex posiada  
bardzo odporną na uderzenia i wodoszczelną obudowę z tworzywa sztucznego 
(stopieo ochrony IP 68). Innowacyjna latarka kieszonkowa LED ma tylko 14,5 cm 
długości i waży zaledwie 45 g, co gwarantuje jej najwyższą pozycję wśród 
porównywalnych latarek kieszonkowych. 
Super mocna żarówka Power LED, o jasnym białym świetle, stanowi siłę latarki 
MHL 5 EX. Czas świecenia latarki ok. 4 godzin jest zapewniony dzięki dwóm 
bateriom AAA, które wchodzą w zakres dostawy. Użytkownik może byd 
zadowolony z tego, że latarka LED ma długą żywotnośd, jest oszczędna i nie 
wymaga wymiany żarówki. 
Latarka MHL 5 EX szczególnie nadaje się do profesjonalnych zastosowao jako 
latarka do celów konserwatorskich i inspekcyjnych. 
Wykonanie jest zgodne z normą DIN 14649. 
 

 
Cechy szczególne 

 Wodoodporna: głębokośd zanurzania do 3 m 

 Power LED z jasno białym światłem 

 Niewielki ciężar, tylko 45 g 

 Długi czas świecenia: ok. 4 h 

 Zasięg świecenia 30 m 

 Nie ma potrzeby wymiany żarówki 
 

 
Dane techniczne  

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne (wytrzymałe na uderzenia) 

Czynnik świecący  Power LED  

Czas świecenia ok. 4 h 

Zasięg świecenia ok. 30 m 

Strumieo światła 42 lumeny 

Baterie 2xAAA, Micro 

Stopieo ochrony IP 68 

Zakres temperatur stosowania 
-20°C do +40°C – dla gazu 
  +5°C do +40°C – dla pyłu 

Ciężar latarki 45 g 

Wymiary [mm] 145x20 

Strefy Ex 1, 2, 21 i 22 

Oznakowanie Ex II 2 G Ex ib II C T4 Gb / II 2D Ex ib III C T 135°C Db 

Nr ATEX TÜV-A 13ATEX0004X 

 


