
> LED SVÍTILNY PRO PLOŠNÉ OSVĚTLENÍ

POD MIKROSKOPEM

Nastavení sklonu s proměnlivou
tuhostí umožňuje osvětlení

z jakéhokoli úhlu

Vodotěsný gumový vypínač
nepropouští vlhkost ani prach

Vysoce efektivní polovodičové
obvody jsou odolné při tvrdém
průmyslovém použití

Sloupek se vysunuje do výšky téměř
1 metru (3 stopy) a otáčí se o 360°, lze tedy
posvítit kamkoli je potřeba.

Gelová baterie
zaručuje tichý
provoz

Odolná základna tlumí nárazy

Kovový plášť baterie rozkládá zatížení
na rukojetiMatice bezúdržbových LED

s předpokládanou životností přes
50000 hodin

Polykarbonátová čočka
je lehká a nárazuvzdorná

Ochranný rámeček
brání odírání čočky

svítilny

Vestavěná rukojeť

> LED SVÍTILNY PRO PLOŠNÉ OSVĚTLENÍ
Skupina progresivního plošného
osvětlení společnosti Peli přináší na
trh několik dynamických produktů,
poskytujících až 56 hodin jasného
světla z LED.* 
Produktová řada začíná kompaktní
svítilnou 9430 s jednou hlavicí,
která se snadno vejde i do
omezených prostor a pokračuje až
ke svítilně 9470 se čtyřmi hlavicemi,
která je schopna změnit noc v den.
Všechny jednotky mají tichý chod,
utěsněné akumulátorové baterie
vám nabízí možnost práce kdekoli
v dosahu elektrické sítě nebo mimo její 
dosah a nepotřebují generátor.

* Uvedená doba svícení na baterie je založena na nastavení na nízký výkon a postupné aktivaci hlavic. Vysoký výkon a souběžné použití všech hlavic celkovou dobu svícení sníží.

Všechny modely jsou konstruovány
s technologií LED, která nabízí
vyšší kvalitu osvětlení, vysokou
spolehlivost a nízkou spotřebu
energie. Výsledkem je energeticky
účinný zdroj osvětlení s nízkými
dlouhodobými náklady na provoz a
údržbu.

MoDEL
SVětELné
hLaVicE

Doba SVícEní na  
batEriE (hoD.)*  

(na hLaVici/PoStUPně)

9430 1 15
9435 1 10
9440 1 6
9420 1 4
9460 2 40/80
9470 4 40/160

180˚

360˚

Systém varování
při slabé baterii a
vodotěsný vypínač

Přímé osvětlení podle
potřeb s všesměrovou
kloubovou hlavicí

Veškeré vybavení je
uloženo v kufru Peli
ProtectortM (9460, 
9470)
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INFORMACE O SVÍTILNÁCH PELI,
KUFRECH PELI A PELI STORM V EVROPĚ:

ÚSTŘEDÍ PRO EVROPU, STŘEDNÍ VÝCHOD
A AFRIKU
PELi ProDUctS, S.L.U. 

c/ Provença, 388 Planta 7
08025 • barcelona, Spain
tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

ФРАНЦИЯ
PELi ProDUctS FrancE S.a.S.
487 rue Léopold Le hon
01000 • bourg en bresse, France
Тел.: +33 4 74 22 80 40
Факс: +33 4 74 22 09 34
www.peli.com

NĚMECKO
PELi ProDUctS GErManY Gmbh

Graf-adolf-Platz 15
40213 • Düsseldorf, Germany
tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

SKUPINA PROGRESIVNÍHO PLOŠNÉHO
OSVĚTLENÍ (AALG)
PELi aaLG LtD.

4 chater court
halifax Drive • Market Deeping
Peterborough PE6 8ah, United Kingdom
tel +44 (0) 1778 349000
Fax +44 (0) 1778 349004
aalg.peli.com

SAE
PELican ProDUctS
MiDDLE EaSt

JaFZa 13 office 032,
P.o.box 261008 • Jebel ali - Dubai
United arab Emirates
tel +971 (0)4 8876550
Fax +971 (0)4 8876549  

* Zastoupení máme také v Kanadě,  
  Japonsku, Číně, austrálii, 
  Jižní Koreji a indii.

INFORMACE O KUFRECH PELI
HARDIGG V EVROPĚ:

PELI-HARDIGG UK CASE CENTER

Unit 4, brookfield industrial Estate
Leacon road
ashford Kent tn23 4tU
United Kingdom
tel +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG FRANCE
CASE CENTER

20/22 rue des Petits hôtels
75010 Paris,
Francie
tel +33 (0)1 44 83 95 63

TECHNICKÁ DATA

VLASTNOSTI

Model 9430 9430IR 9430SL 9435 9460 9470 9500* 9440 9420
Světelný zdroj 6x vysoce svítivá LED infračervená LED

940nm
24x vysoce svítivá 

LED
18x vysoce svítivá 

LED
12x vysoce svítivá 

LED
12x vysoce svítivá 

LED
24 (bílá) / 12 (červená)
x vysoce svítivá LED 10x LED cree

Rozptyl
paprsků 125˚ 7˚ 10˚ 90˚ 90˚ 90˚ rozptyl 210˚ 120˚ 58˚

Baterie Dobíjecí 12 V,
utěsněné

Dobíjecí 12 V,
utěsněné

Dobíjecí 12 V,
utěsněné niMh Dobíjecí 12 V,

utěsněné
Dobíjecí 12 V,

utěsněné neuvádí se niMh Dobíjecí  
lithium-iontová

Testovaná  
hodnota (lumen)

1500 (nízká)
3000 (vysoká) neuvádí se 1000 (nízká)

2000 (vysoká)
750 (nízká)

1500 (vysoká)
500 (nízká)

6000 (vysoká)
1000 (nízká)

12000 (vysoká)
1200 (červené LED) 

6000 (bílé LED)
1200 (nízká)

2400 (vysoká) 
500 (nízká)

1000 (vysoká)

Watty 24 24 24 24 neuvádí se neuvádí se 24/12 na hlavici neuvádí se neuvádí se

Doba svícení
na baterie

15 hod. (nízká)
8 hod. (vysoká)

15 hod. (nízká)
8 hod. (vysoká)

15 hod. (nízká)
8 hod. (vysoká)

10 hod. (nízká)
5 hod. (vysoká)

40 hod. (nízká)
7 hod. (vysoká)

40 hod. (nízká)
7 hod. (vysoká) neuvádí se 6 hod. (nízká)

3 hod. (vysoká)
4 hod. (nízká)

2 ч hod. (vysoká)

Rozměry 20 x 40 x 23 cm
(7.9” x 15.8” x 9.1”)

20 x 40 x 23 cm
(7.9” x 15.8” x 9.1”)

20 x 40 x 23 cm
(7.9” x 15.8” x 9.1”)

20 x 40 x 23 cm
(7.9” x 15.8” x 9.1”)

55,9 x 35,1 x 22,9 cm
(22” x 13.8” x 9”)

62,7 x 49,7 x 30,3 cm
(24.7” x 19.6” x 11.9”) 

41 x 10 cm válcová
(16.1” x 3.93” válcová) 

20 x 95 cm
(7.87” x 37.4”)

11,4 x 73,7 cm
(4.5” x 29”)

Výška vysun.
sloupku

82 cm
(32.3”) 

82 cm
(32.3”) 

 82 cm
(32.3”)

82 cm
(32.3”)

179,9 cm
(70.87”)

185 cm
(72.85”) neuvádí se 91 x 215,8 cm

(35.83” x 85”)
157,4 см

(62”)

Hmotnost 10,27 kg
(22.65 lbs.)

10 kg
(22.05 lbs.) 

10 kg
(22.05 lbs.) 

7,98 kg
(17.6 lbs)

23 kg
(50.71 lbs.) 

40 kg
(88.18 lbs)

13,5 kg
(29.8 lbs.)

7,3 kg
(16.09 lbs.) 

3,81 kg
(8,4 lbs.)

Barvy n n n n n n n n n n n n n n

Homologace cE, vyhovuje rohS cE, vyhovuje rohS cE, vyhovuje rohS
cE, vyhovuje rohS
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cE, vyhovuje rohS cE, vyhovuje rohS cE, vyhovuje rohS cE, vyhovuje rohS cE, vyhovuje rohS

Příslušenství • 9430t, sada s trojnožkou
• 9430, oddělitelný popruh na záda
• 9430, popruh na záda
• náhradní LED hlavice se sloupkem
• nabíječka do auta12/24 V
• Prodlužovací kabel 3 m (118”)
• 9430, univerzální nabíječka

• 1460, kufr (se   
  zakáz. pěnou pro   
  9430) 

• 9430, popruh na
  záda
• 1460, kufr (se      
  zakáz. pěnou pro   
  9435)

• 9430t, sada
  s trojnožkou
• nabíječka do
  auta12/24 V
• Prodlužovací kabel
  3 m (118”)

• 9430t, sada s
  trojnožkou
• Prodlužovací kabel
  3 m (118”)

        neuvádí se neuvádí se neuvádí se

* hodnoty jsou vypočteny z údajů výrobce LED

OMEZENA ROČNI ZARUKA SPOLEČNOSTI PELI NA VYROBKY AALG 
SSpolečnost Peli Products, S.L.U. poskytuje na vyrobky aaLG 
prvotnimu zakaznikovi zaruku jeden rok od data nakupu na zavady 
materialu a vyrobni vady. Uplatněni zaruky jakymkoli způsobem bude 
zamitnuto, pokud byl vyrobek pozměněn nebo jakkoli fyzicky upraven, 
nebo pokud byl vystaven hrubemu zachazeni, špatně použivan, nebo 
pokud vznikla škoda v důsledku nedbalosti nebo nehody. Podrobnosti 
naleznete nastránce: www.peli.com/en/content/guarantee-excellence.

ROZESÍLÁ:

Sledujte nás na



n    Infračervený paprsek LED kompatibilní s  
 nočním viděním

n    Slabá tepelná stopa
9430     9430IR     9430SL
Systém osvětlení pro nepřístupné oblasti 9430 je dokonalou jednotkou pro těžko dostupná
místa. S hmotností pouhých 10,27 kg lze systém 9430 snadno vynášet po schodech nebo
po žebříku. Systém má kompaktní velikost a plně vysunutelný sloupek se světelnou hlavicí,
otočnou v rozsahu 360°, což umožňuje snadnou dostupnost těsných prostor. Vysoce efektivní
polovodičové obvody jsou odolné při tvrdém průmyslovém použití, svátek nesvátek.

> PŘEDSTAVUJEME 9430SL (HLEDACÍ SVĚTLOMET) A 9430IR (INFRAČERVENÝ)  
Světlomet 9430SL vytváří úzký paprsek s úhlem 10° a dosvitem stovek metrů pro efektivní
hledání a záchranné akce. nová svítilna 9430ir zvyšuje možnosti optiky pro noční vidění
a nabízí lepší viditelnost v úplné tmě.

9460 9460RS
osazenímpolovodičových LED, spojených s tepelně úsporným zdrojem světla, doplněným o kufr
Peli Protector™, nabízí uživateli systém 9460 nejdokonalejší přenosnou bezúdržbovou stanici pro
plošné osvětlení, s jejíž pomocí zvládne úkoly efektivně, bezpečně a včas. Systém 9460 obsahuje
dvě osvětlovací hlavice a multifázovou univerzální nabíječku pro absolutní nezávislost. Je také
vybaven teleskopickou rukojetí a odolnými kolečky pro snazší transport.

obsahuje:
n   Dálkový ovladač aktivace
n   Mobilní sada 4x4

9440                                    

 

Model 9440 je současná nejvíce inovační jednotka LED pro prostorové osvětlení, která se uplatní při  
osvětlování roklí, stísněných prostorů, břehů řek... všude tam, kam se nemůže dostat vaše zařízení. Při 
sestavení je konstrukce vysoká 213 cm a vyzařuje světlo přes nízké překážky, na které naráží tradiční osvětlení 
lucernového typu. Při rozptylu paprsku 120 stupňů a intenzitě 2400 lumenů je zajištěno takové osvětlení 
nouzového prostoru, jaké potřebujete pro bezpečnou a pohotovou činnost.

Model 9440 nevyžaduje údržbu, využívá super pevné moduly LED lamp a baterie niMh, které zajišťují až  
14 hodin nepřetržitého svícení.

9435                                                         
Svítilna 9435 má certifikát at EX kat. 3 (zóna 2) pro použití v nebezpečném prostředí.
obsahuje 18 LED příští generace a díky paprsku s rozptylem 90 stupňů účinně osvětlí rozsáhlé
plochy. navíc nabízí dvě nastavení svítivosti, 1500 lumenů po dobu 5 hodin při vysokém
nastavení a 750 lumenů po dobu 10 hodin při nízkém nastavení.

9470 9470RS
Model 9470 obsahuje čtyři hlavice, které mohou osvětlit prostor v rozsahu 360 stupňů.
Používá osazení polovodičovými LED, spojené s tepelně úsporným světelným zdrojem. Pevný kufr
Peli Protector™ 1610 obsahuje všechny světelné hlavice a multifázovou univerzální nabíječku pro
absolutní nezávislost. Model 9470 je vybaven teleskopickou rukojetí a odolnými kolečky pro snazší
transport. 

obsahuje:
n   Dálkový ovladač aktivace
n   Mobilní sada 4x4

9420 9500
Se svou váhou pouhých 3,8 kg je vysoce účinné kompaktní pracovní LED osvětlení (model 9420) určeno 
pro práci na téměř každém temném místě. Model 9420 obsahuje baterii Li-ion, kterou je možné vyjmout a 
dobít pro dalších několik hodin provozu. osvětlení obsahuje dále otočnou dvojitou LED hlavici s intenzitou 
až 1000 lumenů, která umožňuje rychlé zajištění světla, kdekoliv je třeba. od stísněných prostorů až po 
nepravidelné břehy řek a svahy hor, pracovní LED osvětlení Peli 9420 je možné přesunovat s hbitostí, 
které se nemohou běžné osvětlovací systémy rovnat.

Model 9500 – osvětlovací systém pro 
přístřešky zajišťuje vojákům bezpečné a 
tiché LED osvětlení přístřešků v červené 
nebo bílé barvě světla. Systém je extrémně 
pevný a je testován na pád z výšky 3 
metrů na betonový podklad. Zajišťuje tak 
trvanlivost, jaká není možná u zářivkového 
osvětlení.

Photo ©
Solarstik

9435

NOVÝ NOVÝNOVÝ

NOVÝ

Světelným zdrojem jsou svítivé diody akumulátorové baterie

Sada pracovního osvětlení LED 9420XL  
obsahuje:
n  Výlisek pouzdra
n    2 ks baterie Li-ion typ cat č. 9421
n    Vozidlová nabíječka Dc typ cat č. 9422
n    Síťová nabíječka s transformátorem  
    typ cat č. 9423
n    Dobíjecí stanice typ cat č. 9424
n    Popruh přes rameno typ cat č. 9427

AKTUALIZOVANÝ MODEL

AKTUALIZOVANÝ MODEL

Inteligentní  
řízení provozního 
času

Inteligentní  
řízení provozního 
času

Inteligentní  
řízení provozního 
času

Inteligentní  
řízení provozního 
času

Peli PrOGeartm

Světla Peli ProGear(tm) – Vysoce výkonné výrobky konstruované pro spotřebitele

9430IR STEALTH BEAM

9430SL SPOT BEAM

9430 WIDE BEAM

n    Úhel světelného kužele 125°
n    Rozsáhlá osvětlená plocha

n    Dosvit 183 metrů
n    Soustředěný světelný kužel 10°

n    Úhel světelného kužele 90°
n    Osvědčení ATEX kat. 3 (zóna 2)


