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LED 24 )أبيض(/12 )أحمر( )لكل رأس(24 )في الرأس الواحدة(24 )في الرأس الواحدة(6242418108عدد الليد

انتشار حزمة 
اإلشعاع

˚90N/A10˚90˚120˚90˚90˚90˚210˚ منتشرة عند

البطاريات
12 فولت، قابلة إلعادة 

الشحن، 
محكمة الغلق

12 فولت، قابلة إلعادة 
الشحن، 

محكمة الغلق

12 فولت، قابلة إلعادة 
الشحن، 

محكمة الغلق
NiMHNiMHNiMH ،12 فولت، قابلة إلعادة الشحن

محكمة الغلق
12 فولت، قابلة إلعادة الشحن، 

N/Aمحكمة الغلق

قيمة لومن 
اخملتبرة

1000)منخفضة(
2000)عالية(

N/A
1000 )منخفضة(

2000 )عالية(
750 )منخفضة(

1500 )عالية(
1200 )منخفضة(

2400 )عالية(
450 )منخفضة(

900 )عالية(
2000 )منخفضة(

4000 )عالية(
4000 )منخفضة(

8000 )عالية(
1200 )أحمر(
6000 )أبيض(

زمن استهالك 
البطارية 

15 ساعة )منخفضة(
8 ساعات )عالية(

15 ساعة )منخفضة(
8 ساعات )عالية(

15 ساعة )منخفضة(
8 ساعات )عالية(

10 ساعات )منخفضة(
5 ساعات )عالية(

6 ساعات )منخفضة(
3 ساعات )عالية(

14 ساعة )منخفضة(
7 ساعات )عالية(

14 ساعة )منخفضة(
7 ساعات )عالية(

14 ساعة )منخفضة(
7N/A ساعات )عالية( لكل رأس

األبعاد
 9.1” x 15.8” x 7.9”
x 40 x )20 23 سم(

 9.1” x 15.8” x 7.9” 
)x 40 x 20 23 سم(

9.1” x 15.8” x 7.9” 
)x 40 x 20 23 سم(

9.1” x 15.8” x 7.9” 
)x 40 x 20 23 سم(

37.4” x 7.9” 
)x 20 95 سم(

37.2” x 5.9”
)x 15 94.5 سم(

 9” x 22” x 13.8” 
)x 55.9 x 35.1 22.9 سم(

11.9” x 24.8” x 19.6” 
)x 63 x 49.7 23 سم(

 4.1” x 16.3”
  )أسطواني(

)x 41.4 10.4 سم 
أسطواني (

ارتفاع امتداد 
العمود

N/A”72.9 )185 سم(”70.9 )180 سم(”83.5 )212 سم(”86.3 )219 سم( ”32.3 )82 سم(”32.3 )82 سم(”32.3 )82 سم(”32.3 )82 سم(

الوزن
 22.7 باوند.

)10.3 كجم(
 22.1 باوند.
)10 كجم(

 22.1 باوند.
)10 كجم(

 17.6 باوند.
)7.98 كجم(

 16.1 باوند.
)7.3 كجم(

 14.3 باوند.
)6.5 كجم(

 50.7 باوند.
)23 كجم(

 88.2 باوند.
)40 كجم(

 29.8 باوند.
)13.5 كجم(

n nnnn nn nnnn nn nnاأللوان

CECECEمعلقةCECECECI D2CEاالعتمادات

•��9430T - عدة بثالث قوائم )9430IR ,9430 و 9430SL فقط(االكسسوارات
•��9431 - حقيبة للظهر ميكن فصلها 

•��9432 - حقيبة للظهر
•��9434 - 9430  رأس ليد LED إضافية مع/ عمود )9430و 9430SL فقط (

•��9436 - 12/24فولت شاحن السيارة  )9430و 9430IR و 9430SL فقط (
•�9437 - سلك ممتد 118 بوصة )3أمتار( )9430IR ,9430 و 9430SL فقط(

•��RALS - 9438 شاحن عاملي )9430و 9430IR و 9430SL فقط(
•��1460 - صندوق مع الفوم املعتاد

N/AN/A 9430 - عدة بثالثT��•
قوائم

•� 9436 - 12/24فولت 
شاحن السيارة

•��9437 - سلك ممتد 118 
بوصة )3أمتار(

•��9430T - عدة بثالث 
قوائم

•��9437 - سلك ممتد 118 
بوصة )3أمتار(

N/A

بطارية قابلة إلعادة الشحن مصدر إضاءة من الدايود الباعث للضوء الرموز:

التحكم في زاوية الشد املتغيرة يسمح 
للضوء أن يلمع عند أي زاوية 

 مفتاح تشغيل من املطاط املقاوم للماء يعزل األتربة 
واألوساخ  

دوائر كهربية وإلكترونية شديدة املتانة وعالية 
الكفاءة تتحمل االستخدامات الصناعية 
القاسية

ميتد ارتفاع العمود ألكثر من 3 أقدام )8 أمتار( ويدور 
حول نفسه 360 درجة وينشر الضوء حيثما كان 
مطلوبا. 

بطاريات حتتوي على حامض بقوام اجلل 
لتضمن السكون أثناء التشغيل

قاعدة متينة متتص الصدمات

هيكل معدني للبطاريات يسمح بتوزيع 
احلمل املطلوب رفعه

مصفوفة من الليد LED مجانية الصيانة والتي يتوقع أن 
ميتد عمرها ألكثر من 50000 ساعة

عدسات من البوليكربونات خفيفة الوزن التي 
تقاوم الصدمات

حتت امليكروسكوب
PELicAnTM 9430

إطار خارجي يحمي العدسة من االحتكاك 
من اجلهة األمامية 

)RALS( أنظمة اإلضاءة في املناطق النائية >
اجملموعة املتقدمة من Pelican إلضاءة 

املساحات املكشوفة تقدم لألسواق تشكيلة 
متنوعة من املنتجات الديناميكية، متنح حتى 

56 ساعة من إضاءة LED الالمعة .* 
وتتراوح هذه التشكيلة من املنتجات بدًء من 

الرأس الواحدة املدمجة 9430 التي تثبت 
ببساطة في األماكن الضيقة مرورا باألربعة 

رءوس 9470 والتي ميكنها أن حتيل الليل 
نهارا من شدة اإلضاءة. جميع الوحدات تعمل 

ببطاريات ساكنة ومحكمة الغلق وميكن إعادة 
شحنها وتسمح لك بالعمل في أي مكان سواء 

مع أو بدون شبكة، وال حتتاج ملولد أيضا. وكل 
نظام من أنظمة اإلضاءة في املناطق النائية 

*   أنظمة التشغيل املذكورة تعتمد على إعدادات منخفضة الطاقة 
وتشغيل الرءوس بشكل متتابع. الطاقة العالية واستخدام الرءوس 

معا بشكل متزامن يعمل على تقليل الزمن الكلي للتشغيل. 

RALS، يستخدم في تصميمه تكنولوجيا 
LED لتوفير أفضل جودة لإلضاءة مع كفاءة 

وموثوقية عالية وأقل استهالك للطاقة. وينتج 
عن ذلك أفضل حلول اإلضاءة املوفرة للطاقة 
ذات تكاليف تشغيل وصيانة منخفضة على 

املدى الطويل. 

زمن التشغيل *رؤوس اإلضاءةالطراز
)لكل رأس/ بالتتابع(

9430115

9435110

944016

9445114

9460228/14

9470456/14

95003N/A

ذراع مدمج للرفع

180˚

360˚

 إضاءة مباشرة في األماكن املطلوبة
مع رءوس واضحة متاما

نظام حتذير عند انخفاض مستوى البطارية 
�ومفتاح تشغيل مقاوم للماء. 

)مجموعات 9430 و9460 و9470(

زن جميع احملتويات في صندوق حماية 
 Pelican

TM 

)9460و 9470 و 9500(

RALS مميزات أنظمة اضاءة في املناطق النائية

3 أوضاع ملفتاح مقاوم للماء 
مع مؤشر لشاحن البطارية 

)9440 و9445(

األخضر 
قدرة 60-100%

كهرماني 
قدرة 20-60%

األحمر
قدرة 0-20%

دوليالواليات املتحدة األمريكية

كاليفورنيا
 Early Avenue Torrance, 23215

CA 90505
 تليفون: 310.326.4700

800.473.5422
 فاكس: 310.326.3311

www.pelican.com

ماساشوستس
North Main Street 147

South Deerfield, MA 01373
 تليفون: 800.542.7344
 فاكس: 413.665.8330

www.pelican.com

أوروبا والشرق األوسط 
وأفريقيا

PELI PRODUCTS, S.L.U.
c/ Provença, 388, Planta 7

08025 · برشلونة , أسبانيا
 تليفون: 999 674 934 34+
 فاكس: 393 877 934 34+

www.peli.com

اليابان
Pelican Products K.K.

Nisso 22 Bldg 9F
1-11-10 Azabu Dai

Minato ward طوكيو 
0041-106 اليابان

 تليفون: 9100 585 33 81+ 
 فاكس: 9109 585 33 81+

www.pelican.com/jp

كندا
Pelican Products, Inc.

10221-184th Street
ادمنتون، ألبرتا

T5S 2J4 كندا 
 تليفون: 6076 481 780+
 فاكس: 9586 481 780+

www.pelican.ca

أستراليا
Pelican Products Pty Ltd

Suite 2.33, Platinum West
Ilya Avenue, Erina NSW 2250 4

أستراليا
 تليفون: 7022 4367 612+
 فاكس: 7066 4367 612+

www.pelicanaustralia.com

الصني
مكتب متثيل منتجات Pelican في الصني

Pine City Building, Room 1026
Zhaojiabang Road 777

شنغهاي, الصني 200032
 تليفون: 64189685 21 86+
 فاكس: 64189679 21 86+

www.pelican.com/cn

كوريا
Pelican Products Korea Ltd

#909 Hyundai 41 Tower, 917-9, Mok-dong
سول، كوريا

 تليفون: 4700 6092 2 82+
 فاكس: 4700 6792 2 82+
www.pelican.com/ko

الهند 
Pelican Products and Services India Pvt. Ltd

Level “4”, Augusta Point, Sector-53, Golf Course Road,
Gurgaon 122002 هاريانا, الهند 

 تليفون: 4354148 124 91+ • فاكس: 4354001 124 91+

جنوب شرق آسيا وباقي آسيا 
)هوجن كوجن، ماكاو، تايوان، سريالنكا(

 منتجات Pelican سنغافورة
8 Temasek Boulevard, Level 42-01

Suntec Tower 3, سنغافورة 038988
تليفون: 68292168 65+ 
فاكس: 68663838 65+

www.pelican.com

للحصول على مزيد من التفاصيل عن الضمان، ارجع 
www.pelican.com/warranty إلى املوقع



9430iR - حزمة األشعة النفاذة

9430SL - حزمة األشعة املوضعية

n    حزمة إضاءة بعرض 90 درجة

n    تغطية مساحات واسعة

 n     إشعاعات LED حتت احلمراء
 7 درجات واملتوافقة مع الرؤية الليلية 

n   ظروف احلرارة املنخفضة

n حزمة إشعاع بتركيز 10 درجات
n  تصل إلى مسافة 200 ياردة

9430 - حزمة اإلضاءة العريضة

SAFETY
APPROVED

9500
أنظمة إضاءة اخملابئ 9500 متنح للجنود إضاءة LED آمنة وساكنة تناسب إنارة اخملابئ سواء باللون األحمر أو األبيض. 

وهذا النظام صلب وقوي للغاية وخضع الختبارات سقوط حقيقية ملسافة 3 أمتار، مما مينحه متانة وعمرا أفضل من 
اإلضاءة الفلورسنت. رؤوس اإلضاءة ترتبط معا ويتم تأمينها عن طريق أشرطة تعليق داخل مقر اإلقامة/ اخملبأ املؤقت. 

يتم اختيارلون الضوء اخلارج من مصدر اإلضاءة )سواء أحمر أو أبيض( عن طريق مفتاح موجود على نفس اخلط، كما ميكن 
تشغيل وإيقاف كل رأس إضاءة على حدة. ويتم تشغيل النظام بواسطة مصدر طاقة AC عاملي مدمج أو بواسطة مصدر 

طاقة DC إضافي مبقدار -12 30 فولت مثل 9430 أو 9460.

وتشمل العدة كاملة عدد 3 
 ،UV ثابتة LED رءوس إضاءة

وعدد 3 كابالت موصلة 12 
بوصة وأحزمة تعليق ومصدر 

طاقة في صندوق حماية 
.Pelican™

اختر وضع اإلضاءة األبيض أو األحمر لإلضاءة الليلية

9440 و 9445*
ووحدات RALS احلديثة واملبتكرة 9440 و9445 املصدق على سالمتها تستطيع أن تتنقل إلضاءة الوديان واألماكن 

الضيقة وضفاف األنهار وأي مكان آخر ال تستطيع أجهزتك أن تصل إليه. وعند فرد العمود، ميتد الرتفاع أكثر من 7 أقدام، 
لينشر الضوء فوق العوائق املنخفضة التي تواجهها أنظمة مصابيح اإلضاءة التقليدية وبفضل حزمة اإلشعاع التي 

تنتشر على مدى 120 درجة وحتى 2400 لومينز، فإن منطقة الطوارئ بأكملها سوف حتصل على نصيبها من الضوء 
الذي حتتاجه من أجل عمليات آمنة وسريعة.

وكال الطرازين ال يحتاجان إلى صيانة، بسبب استخدام وحدات مصابيح LED شديدة القوة وبطاريات NiMH التي توفر 
إضاءة مستمرة حتى 14 ساعة.

9445 9440

9460
واستخدام دوائر LED اإللكترونية واملقترن بها مشغالت الضوء ذات الكفاءة احلرارية وصندوق حماية ™PELICAN, يتيح 

ملستخدم نظام اإلضاءة في املناطق النائية 9460 أفضل محطة إضاءة محمولة ال حتتاج للصيانة، مما يسمح بإجناز املهام 
بكفاءة وأمان وفي الوقت املطلوب. الطراز القوي Pelican™ 1510 حماية لصندوق يشمل جميع رءوس اإلضاءة وشاحن 
عاملي متعدد املراحل مما يجعله .طرازا قائما بذاته يناسب كل أمناط العمل املطلوبة.كما أنه مزود أيضا بذراع ميكن متديده 

وعجالت قوية لسهولة التنقل به.

9470
وحدة 9470 تشمل 4 رءوس تضئ عند 360 درجة مئوية . باستخدام دوائر كهربية وإلكترونية LED مقترنة مع 

مشغالت إضاءة فعالة حراريا. الطراز القوي Pelican™ 1610 حماية لصندوق يشمل جميع رءوس اإلضاءة وشاحن عاملي 
متعدد املراحل مما يجعله .طرازا قائما بذاته يناسب كل أمناط العمل املطلوبة. كما أن الوحدة 9470 مزودة أيضا بذراع 

ميكن متديده وعجالت قوية لسهولة التنقل بها. 

9435
البطاريات األولى من Pelican واملصدق عليها في مجال أنظمة إضاءة LED في املناطق النائية، فإن وحدة 9435 هي من 
املتقدمة  والتكنولوجيا  املواقع اخلطيرة.  املهني في  العمل  تلبية متطلبات  ومعتمدة ألنها تستطيع   1 القسم   I الطبقة 
للبطاريات خفيفة الوزن جتعل من وحدة 9435 سهلة جدا في احلمل حيث يبلغ وزنها 17.6 باوند فقط.  ومتتاز بحزمة أشعة 
تنتشر عند 90 درجة ورأس يدور مما يجعلها قادرة على إضاءة مناطق واسعة. حزمة األشعة العالية واملنخفضة باإلضافة 
إلى مؤشر انخفاض مستوى البطارية ، كل هذا يساعد على اإلدارة الدقيقة للوقت والحتياجات اخملرجات . وحيث أنها مليئة 
باملميزات، فإن وحدة RALS 9435 من Pelican هي األسلوب الرائد في مجال أنظمة إضاءة LED احملمولة واملصدق على 

سالمتها.

نظام اإلضاءة للمناطق النائية 9430 هي الوحدة املثالية لألماكن التي يصعب الوصول إليها. ويبلغ وزن الوحدة 9430 
فقط 22 باوند، وبالتالي يسهل حملها على األدراج أو الساللم. واحلجم الصغير والعمود الذي ميكن متديده متاما والرأس 
املضيئة التي تستطيع أن تدور حول نفسها بزاوية 360 درجة ، كل هذه العوامل تسمح بالوصول بسهولة إلى أضيق 

األماكن. ومخرج الطاقة املزدوج يسمح اختياريا بإضاءة رأس أخرى بحيث تصبح الوحدة 9430 حال لإلضاءة القابلة 
للضبط والتمديد أيضا. دوائر كهربية وإلكترونية شديدة املتانة وعالية الكفاءة تتحمل ظروف االستخدامات الصناعية 

القاسية يوما بعد يوم.

< نقدم لكم الوحدة 9430SL )إضاءة موضعية( و 9430iR )أشعة حتت احلمراء(. وهما أحدث عضوين في عائلة 
خط إنتاج 9430. تصدر الوحدة 9430SL حزمة إشعاع ضيقة قدرها 10 درجات تصل إلى مئات الياردات مما يزيد من 

فاعلية عمليات البحث واإلنقاذ. ووحدة 9430IR تعزز بصريات الرؤية الليليةإلتاحة رؤية أفضل في الظالم الدامس.

9430IR • 9430SL • 9430
SAFETY
APPROVED

قريبا


