
> OŚWIETLENIE ROBOCZE LED

POD LUPĄ

Ruchoma lampa pozwala
kierować strumień światła pod

dowolnym kątem

Wodoodporny włącznik chroni przed
wilgocią i kurzem

Wydajne układy scalone
odpowiednie do pracy
w trudnych warunkach

Maszt obrotowy sięga na wysokość prawie
1 m (3 ft) i pozwala oświetlić obszar do 360˚

Akumulator żelowy
zapewnia cichą
pracę

Mocna podstawa absorbuje
wstrząsy

Metalowa rama akumulatora przenosi
obciążenie na uchwyt

Diody LED o całkowitym czasie pracy
ponad 50 000 godzin

Poliwęglanowa soczewka
jest lekka i odporna na

wstrząsy

Obejma chroni
soczewkę przed

otarciami

Wbudowany
uchwyt do
przenoszenia

> OŚWIETLENIE ROBOCZE LED
Advanced Area Lighting Group, będąca
częścią firmy Peli, wprowadza na rynek 
kilka nowoczesnych produktów
oferujących do 56 godzin jasnego 
światła emitowanego przez diodyLED.* 
Oferta obejmuje kilka produktow
poczynając od kompatkowego modelu
9430 z pojedynczą głowicą
dobrze sprawdzającego się w miejs-
cach o ograniczonej przestrzeni do
czterogłowicowego modelu 9470
mogącego rozświetlić największe
ciemności.Wszystkie zespoły zasilane
są cichymi, ładowalnymi i szczelnie
zamkniętymi akumulatorami, co
pozwala na pracę w każdych warun-

* Podane czasy pracy akumulatorów dotyczą ustawienia niskiego poboru energii i kolejnego włączania głowic. Wysoki pobór mocy i jednoczesne użycie głowic zmniejsza
   całkowity czas pracy.

kach niezależnie od dostępu do sieci
elektrycznej i bez potrzeby stosowania
generatora. W każdym modelu została 
zastosowana technologia LED, dzięki 
której uzyskuje się lepszą jakość światła, 
wysoką niezawodność i niższe zużycie 
energii. Rezultatem zastosowanych 
rozwiązań jest produkt o dlugim czasie 
pracy i niewielkich kosztach utrzymania.

MODEL
GłOWicE 

OśWiEtLEniOWE
czAs PRA cy AkuMuLAtORóW 

(GODz.)* (DLA GłOWicy/łĄczniE)

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

180˚

360˚

system sygnalizacji 
niskiego stanu 
naładowania baterii i 
wodoodporny włącznik 
aktywujący

Głowica osadzona
na przegubie kieruje
światło we właściwe
miejsce.

Wszystkie elementy
przechowywane są 
wewnątrz skrzyni 
ochronnej
Peli ProtectortM
case (9460, 9470)

©2013 Peli Products, s.L.u.Wszystkie znaki handlowe, zarejestrowane i/lub
niezarejestrowane należą do amerykańskiej spółki Pelican Products, inc.,
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Wszystkie informacje opisane w niniejszym folderze były prawidłowe w momencie oddania go do 
druku. Aby uzyskać najnowsze informacje, należy odwiedzić stronę www.peli.com

STANY ZJEDNOCZONE

CENTRALA ŚWIATOWA I DLA
STANÓW ZJEDNOCZONYCH

23215 Early Avenue
torrance, cA 90505 usA
tel. 310 326 4700
800 473 5422 (poza stanem
kalifornia)
Faks: 310 326 3311

DEERFIELD
PELi HARDiGG cAsEs 
usA HEADQuARtERs

147 north Main street
south Deerfield, MA 01373
tel.: (800) 542-7344
Faks: (413) 665-8330
www.peli.com

EMEA

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA
PELI, SKRZYŃ PELI I SKRZYŃ PRZECIWSZ-
TORMOWYCH PELI W EUROPIE:

CENTRALA DLAEUROPY, BLISKIEGO
WSCHODU I AFRYKI
PELi PRO Duct s, s.L.u. 

c/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, spain
tel.: +34 934 674 999
Faks: +34 934 877 393
www.peli.com

FRANCJA
PELi PRODucts FRAncE s.A.s.
487 rue Léopold Le Hon
01000 • Bourg en Bresse, France
tel.: +33 4 74 22 80 40
Faks: +33 4 74 22 09 34
www.peli.com

NIEMCY
PELi PRODucts GERMAny GmbH

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

ADVANCED AREA LIGHTING GROUP
PELi AALG LtD.

4 chater court
Halifax Drive • Market Deeping
Peterborough PE6 8AH, united kingdom
tel.: +44 (0) 1778 349000
Faks: +44 (0) 1778 349004
aalg.peli.com

ZEA
PELicAn PRODucts
MiDDLE EAst

JAFzA 13 office 032 P.O. Box 261008 • Jebel Ali,
Dubai
zjednoczone Emiraty Arabskie
tel.: +971 (0)4 8876550
Faks: +971 (0)4 8876549  

* Posiadamy również biura w kanadzie, 
  Japonii, chinach, Australii, 
  korei Południowej i indiach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKRZYŃ
PELI HARDIGG W EUROPIE:

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
Francja
tel.: +33 (0)1 44 83 95 63

DANE TECHNICZNE

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

Model 9430 9430IR 9430SL 9435 9460 9470 9500* 9440 9420
Źródło
światła 6 diod LED High Flux infračervená LED

940nm 24 diod LED High Flux 18 diod LED High Flux 12 diod LED High Flux 12 diod LED High Flux
24 (białe) / 12 (czer-

wonych)
diod(y) LED High Flux

10 diod LED cree

Kąt rozwarcia
wiązki 125˚ 7˚ 10˚ 90˚ 90˚ 90˚ 210˚ rozproszona 120˚ 58˚

Akumulatory 12 V ładowalny,
szczelnie zamknięty

12 V ładowalny,
szczelnie zamknięty

12 V ładowalny,
szczelnie zamknięty niMH 12 V ładowalny,

szczelnie zamknięty
12 V ładowalny,

szczelnie zamknięty nie dotyczy niMH ładowalny  
litowo-jonowy

Badana
moc świetlna

1500 (niska)
3000 (wysoka) nie dotyczy 1000 (niska)

2000 (wysoka)
750 (niska)

1500 (wysoka)
500 (niska)

6000 (wysoka)
1000 (niska)

12000 (wysoka)
1200 (czerwona dioda LED)

6000 (biała dioda LED)
1200 (niska)

2400 (wysoka)
500 (niska)

1000 (wysoka)

Waty (W) 24 24 24 18 nie dotyczy nie dotyczy 24/12 per Head nie dotyczy nie dotyczy

Czas pracy
akumulatorów

15 godzin(niska)
8 godzin(wysoka)

15 godzin(niska)
8 godzin(wysoka)

15 godzin(niska)
8 godzin(wysoka)

10 godzin(niska)
5 godzin(wysoka)

40 godzin(niska)
7 godzin(wysoka)

40 godzin(niska)
7 godzin(wysoka) nie dotyczy 6 godzin(niska)

3 godzin(wysoka)
4 godzin(niska)
2 godzin(wysoka)

Wymiary 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
cylindryczny
(16,1” x 3,93”
cylindryczny)

20 x 95 cm
(7,87” x 37,4”)

11,4 x 73,7 cm
(4,5” x 29”)

Wysokość 
masztu

wydłużonego
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”) nie dotyczy 91 x 215,8 cm

(35,83” x 85”)
157,4 см

(62”)

Masa 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)

Kolory n n n n n n n n n n n n n n

Certyfikaty/
Dopuszczenia cE, zgodny z RoHs cE, zgodny z RoHs cE, zgodny z RoHs

cE, zgodny z RoHs
ii 3 G Ex ic iic t4 Gc

its09AtEX26777
cE, zgodny z RoHs cE, zgodny z RoHs cE, zgodny z RoHs cE, zgodny z RoHs cE, zgodny z RoHs

Akcesoria • zestaw z trójnogiem 9430t tripod kit
• zestaw plecakowy 9430 tear-Off Back  Pack
• zestaw plecakowy 9430 Back Pack
• zapasowa głowica LED z masztem
• ładowarka samochodowa 12/24 V
• Przedłużacz 3 m (118”)
• ładowarka uniwersalna 9430

• skrzynia 1460
  (z dopasowaną
  pianką do 9430)

• zestaw plecakowy
  9430 Back Pack
• skrzynia 1460
  (z dopasowaną
  pianką do 9435)

• zestaw z  
  trójnogiem
  9430t tripod kit
• ładowarka samo  
  chodowa 12/24 V
• Przedłużacz 3 m
  (118”)

• zestaw z  
  trójnogiem
  9430t tripod kit
• Przedłużacz 3 m
  (118”)

        nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

* Wartości obliczone przy użyciu danych producenta diod LED.

ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA PELI NA PRODUKTY AALG 
Peli Products, s.L.u. udziela pierwszemu nabywcy produktów AALG 
gwarancji na uszkodzenia w zakresie wad materiałowych i fabrycznych 
na okres 1 roku od daty zakupu. Wszystkie roszczenia uznaje się za 
bezzasadne w przypadku zmiany lub innej formy fizycznej modyfikacji 
produktu, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,  
zaniedbania lub wypadku. Wszystkie szczegóły znajdują się na
stronie www.peli.com/pl/content/guarantee-excellence DYSTRYBUTOR:

Śledź nas na



n    Diodowe źródło promieni podczerwonych 
    zgodne z systemami noktowizyjnymi
n    Niska sygnatura termiczna

9430     9430IR     9430SL
system oświetlenia dużego obszaru 9430 doskonale nadaje się do trudno dostępnych miejsc.
Przy masie zaledwie 10,27 kg zestaw 9430 można łatwo wnosić po schodach i po drabinie.
Jego kompaktowe wymiary i w pełni wyciągalny maszt z obrotową głowicą oświetleniową
w zakresie 360 stopni pozwalają na łatwy dostęp do ciasnych przestrzeni. Półprzewodnikowe,
wysokowydajne układy scalone odporne na surowe warunki przemysłowe każdego dnia.

> PREZENTUJEMY REFLEKTORY 9430SL (PUNKTOWY) I 9430IR (PODCZERWONY)  
Model 9430sL wytwarza wiązkę światła o kącie świecenia 10° i zasięgu setek metrów
zwiększający efektywność misji poszukiwawczych i ratowniczych. nowy reflektor podczerwony
9430iR wspomaga optyczne systemy nocnej obserwacji, zapewniając lepszą widoczność
w całkowitej ciemności.

9460 9460RS
Dzięki montowanym półprzewodnikowym diodom LED sprzężonym z zasilaniem oświetlenia
o dużej sprawności termicznej i skrzyni ochronnej Peli Protector™ zestaw 9460 zapewnia
użytkownikowi bezobsługową przenośną stację oświetlenia strumieniowego, która sprawia,
że praca zostanie wykonana w pełni, na czas i bezpiecznie.Model 9460 posiada dwie głowice
oświetleniowe i wielostopniową ładowarkę uniwersalną zapewniającą pełną samowystarczalność.
Jest również wyposażony w teleskopowy uchwyt i wytrzymałe kółka ułatwiające transport.

W zestawie:
n   system zdalnego uruchamiania
n   zestaw mobilny 4x4

9440                                    

 

najnowocześniejszy system oświetlania terenu LED, Peli 9440, błyskawicznie się porusza, oświetlając wąwozy, 
ciasne przestrzenie, brzegi rzek i pozostałe miejsca, w których inny sprzęt się nie sprawdza. Po rozłożeniu 
wysięgnik ma wysokość 213 cm i doskonale radzi sobie z niskimi przeszkodami, które utrudniają pracę 
tradycyjnym masztom oświetleniowym.

Wiązka o kącie rozwarcia 120 stopni i moc sięgająca 2400 lumenów sprawiają, że cały obszar
zostanie oświetlony w sposób umożliwiający szybkie i bezpieczne przeprowadzenie zaplanowanych działań.

system 9440 to bezobsługowa jednostka wykorzystująca bardzo wytrzymałe moduły LED i akumulatory niMH 
umożliwiające ciągłe oświetlanie przez nawet 14 godzin.

9435                                                         
Model 9435 posiada certyfikat AtEX kat. 3 (strefa 2) dopuszczający stosowanie na obszarach
zagrożonych wybuchemPosiada 18 diod LED nowej generacji oraz kąt świecenia 90 stopni,
co pozwala na efektywne oświetlanie dużego obszaru. Ponadto oferuje dwa ustawienia
jasności: 1500 lumenów i 5 godzin pracy przy pełnej mocy oraz 750 lumenów i 10 godzin pracy
w trybie połowy maksymalnej mocyprzy niskim zakresie.

9470 9470RS
Model 9470 posiada cztery głowice mogące oświetlić teren w zakresie 360 stopni. Mocna skrzynia
ochronna 1610 Peli Protector™ mieści wszystkie głowice lampy i inteligentną ładowarkę.
skrzynia modelu l 9470 jest również wyposażona w teleskopowy maszt i wytrzymałe kółka
ułatwiające transport. 

W zestawie:
n   system zdalnego uruchamiania
n   zestaw mobilny 4x4

9420 9500
Ważąca jedynie 3,8 kg, kompaktowa i wysoce wydajna lampa 9420 LED do oświetlania dużych 
obszarów jest zaprojektowana tak, aby umożliwić pracę w niemal każdym ciemnym miejscu. Lampa 
9420 wyposażona jest w wyjmowany akumulator litowo-jonowy, który umożliwia wielogodzinną 
pracę urządzenia, oraz w obrotową podwójną głowicę z diodami LED (dającymi światło o natężeniu 
do 1000 lumenów), która pozwala na szybkie i skuteczne oświetlenie miejsc, które tego wymagają. 
W ciasnych przestrzeniach, przy nierównych brzegach rzek i górskich zboczach urządzenie Peli 
9420 LED porusza się ze zwinnością nieosiągalną dla lamp generatorowych.

system oświetlania namiotów 9500 
zapewnia żołnierzom bezpieczne, pewne 
i ciche wewnętrzne oświetlenie LED 
o barwie czerwonej lub białej. system jest 
niezwykle wytrzymały – poddajemy go próbie 
obejmującej upadek na beton z wysokości 
3 metrów i potrafi wytrzymać znacznie więcej
niż inne lampy fluoroscencyjne.

Photo ©
Solarstik

9435

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Źródło światła LED Akumulator

Zestaw 9420XL z lampą roboczą LED zawiera 
następujące elementy:
n   formowana rozdmuchowo skrzynia ochronna
n    dwa akumulatory litowo-jonowe  
    (nr katalogowy 9421)
n    ładowarka samochodowa zasilana prądem    
     stałym (nr katalogowy 9422)
n    podstawowa ładowarka z transformatorem  
    zasilana prądem zmiennym (nr katalogowy 9423)
n    ładowarka stacjonarna (nr katalogowy 9424)
n    pasek do łatwego przenoszenia  
    (nr katalogowy 9427)

ZMODERNIZOWANY MODEL

ZMODERNIZOWANY MODEL

Inteligentna  
kontrola 
dostosowania 
czasu pracy

Inteligentna  
kontrola 
dostosowania 
czasu pracy

Inteligentna  
kontrola 
dostosowania 
czasu pracy

Inteligentna  
kontrola 
dostosowania 
czasu pracy

Peli ProGeartm

Oświetlenie Peli ProGear(tm) – wytrzymałe produkty stworzone z myślą o naszych klientach

REFLEKTOR TRUDNO
WYKRYWALNY
9430IR

REFLEKTOR PUNKTOWY
9430SL

REFLEKTOR
SZEROKOKĄTNY
9430

n    Szeroki kąt wiązki 125˚
n    Pokrycie dużego terenu

n    Zasięg: 183 metry
n    Wiązka skupiona w kącie 10˚

n    Szerokokątna wiązka 90º
n    Certyfikat ATEX kat. 3 (strefa 2)


