ӨНІМ ТУРАЛЫ
ДЕРЕКТЕР

NSR-9744XL
Dual-Light™ (қос жарық) Xtreme Lumens™

металды көпфункционалды толық өлшемді зарядталатын
қолшамы
Нарықта пайдалану
Сипаты

Корпустың материалы
Өлшемдер
Салмақ
Линзалар
Жарықтың көзі

Құқық қорғау, өрт және құтқару қызметі, өнеркәсіп, қауіпсіздік, жабдық / құралдар, автомобиль өнеркәсібі, аң аулау /
демалыс.
Осы Dual-Light™ (қос жарық) Xtreme Lumens™ металды көп функционалды толық өлшемді зарядталатын қолшамы
275 метрге есептелетін пайдалы жарық сәулесін жасау үшін жоғары тиімді терең параболикалық шалыстырғышпен
үйлестікте жұмыс істейтін, қуаттылығы 650 люмен CREE® жарықдиодын пайдаланады. Кіріктірілген прожектор (200
люмен көмескі жарықпен) ірі жоспарлы жарықтандыру үшін мінсіз жарамды болады. Қолшам және прожектор
құрылғының максималды қауіпсіздігі мен әмбебаптылығы үшін бірмезетте қосылуы мүмкін. Қолшамның корпусында
орнатылған бірінші ауыстырып-қосқыш жоғары, орташа және төмен жарықтықпен лездік/бір реттік және тұрақты
жұмыс режимін қамтамасыз етеді, сонымен қатар бағыттан адастырушы стробоскоптың функциясын активтендіреді.
Екінші ауыстырып-қосқыш (корпуста орнатылған) прожектормен басқарылады. Қолшамның корпусы мен шеткі қақпағы
6061-T6 алюминий қорытпасынан жасалды, ал рамкасы – тот баспайтын болаттан (маркасы 316). Корпуста, шекті
қақпақта ІІІ типті қатты анодталған жабыны бар. Қоректендіру зарядталатын литий-ионды аккумулятордан жүзеге
асырылады. NFPA-1971-8.6 (2013) талаптарына сай келеді.
6061-T6 класының алюминийі (ұшақтарға арналған) ІІІ типті қатты анодталған әрлеуі барI – қара түсті
Ұзындығы: 11,8 дюйм (300 мм) • Тұтқаның диаметрі: 1,2 дюйм (30 мм) • Бастиектік диаметрі: 1,6 дюйм (41 мм)

Салмағы: 17,5 унция (496 г) орнатылған аккумулятормен бірге.
Сызаттарға төзімді жабыны бар жарылмайтын поликарбонат.
Cree® жарықдиоды. Су өткізбейтін, 50 000 сағатқа дейін жұмыс ұзақтығымен.

Жарықты беру

Қолшам: Жарықтықтың жоғары деңгейі - 650 люмен, орташа - 300 люмен, төмен - 150 люмен; стробоскоп - 300
люмен; прожектор: 200 люмен • Қос жарық: 400 люмен

Қосу/сөндіру
Жұмыс уақыты

Бірінші ауыстырып-қосқыш - лездік/бір реттік және тұрақты жұмыс режимі (қолшам), Ж а р ы қ т ы ң ж о ғ а р ы 8
о р т а ш а / т ө м е н д е ң г е й і , Стробоскоп • Екінші ауыстырып-қосқыш - Прожектор • Екі ауыстырып-қосқыш – Қос
жарық.
Қолшам: Жарықтықтың жоғары деңгейі - 6 сағат, орташа - 10.5 сағат, төмен - 26 сағат, Стробоскоп - 12.5 сағат •

Қоректендіру элементі
Зарядтау

Прожектор: 10 сағат • Қос жарық: 8.75 сағат.
2-элементті, 6-вольтты литий-ионды аккумулятор
Зарядтау – аспалы немесе автокөлікке арналған. Зарядтау = 4 сағат тұрақты токтың 100/240 50/60 Гц немесе 12 В

кезінде.

Сипаттамалар

Кепілдік

• Супер жарық қолшам Xtreme Lumens™ технологиясы бар
• CREE® Жарықдиодты технология – 50,000+ сағат LED
• Қолшам/Прожектор/Қос жарық™
Лездік/бір реттік және тұрақты жұмыс режимі + 3 жарықтық деңгейі +
•
стробоскоп
• Айқын фокусталған сәуле
• Жоары тиімді терең параболикалық шағылдырғыш
• Шоқтың 275 метрге дейінгі тиімді арақашықтығы (902 футттан астам)
• Ірі масштабты жарықтандыру үшін фокусталмаған кең жолақты прожектор
• Қос жарық (бірмезетте қолшам мен прожектор) максималды қауіпсіздік пен әмбебаптылық үшін
H 650
• 6061-T6 алюминий қорытпасынан жасалған конструкция
• ІІІ типті қатты анодталған жабын
6h
• Сырғамайтын тұтқа
• Қолшам / строб – корпуста 1 ауыстырып-қосқыш
275m
• Прожектор – 2 ауыстырып-қосқыш
18675cd
• Су өткізбейтін
2m
• Соққыға төзімді және химиялық түрде тұрақты
• NFPA-1971-8.6 (2013) талаптарына сай келеді
• Серияны көрсетумен – дербес сәйкестендіру үшін
1m
• Қайта зарядталатын литий-ионды аккумулятордан қоректендіру (жиынтықта)

M 300

150

10.5h

26h

200m

146m

9687cd

4857cd

Ш ектел г ен ме рзі мсіз ке піл ід і к / Жарықдиодтар, корпус және линзалар кіреді. Аккумуляторлық батареялар, зарядтау
құрылғылары, ауыстырып-қосқыштар, электроника және қоса берілетін аксессуарлар сатып алуды растай отырып, екі
жыл мерзімге кепілдік береді. Бір реттік, қайта зарядталмайтын батареялар осы кепілдіктен шығарылады сонымен
қатар жазатайым оқиғалармен, дұрыс пайдаланбаумен, теріс пайдаланумен,дұрыс орнатпаумен және басқа да
зақымдармен туындаған қалыпты тозу мен жарамсыздықтар осы кепілдіктен шығарылад.

Мақұлдаулар

Қосымша керек-жарақтар
конустары

зарядтау құрылғысы, сымдар жиынтығы, зарядтауға арналған USB-шоғырсым, қызыл/ сары және көк қорғаныс

