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Rysunek techniczny 

 
Podstawowe zalety 
 
• Znak CE według dyrektywy ATEX 
• Certyfikat do użycia w strefach 1 i 2 z 

zagrożeniem gazami, parami, mgłami, do klasy 
temperatury T4 

• Zabezpieczenie przed zapłonem pyłu dla stref 
21 i 22, dla pyłów o temperaturach zapłonu 
powyżej 135°C 

• Źródło światła o wysokiej wydajności z 
żarówką halogenową   

• Dwa poziomy natężenia światła pozwalają na 
pracę do 6 godzin  

• Wskaźnik energii akumulatora  
• Nowoczesne akumulatory, wolne od „efektu 

fałszywej pamięci”  
• Niewielkie potrzeby konserwacyjne; szybka i 

łatwa wymiana części 
• Do wyboru ładowanie z sieci lub z instalacji 

samochodowej 
  
R-30 
Moc 4W, strumień skupiony (ok. 6º) 
maksymalne natężenie światła w 
odległości 5 m wynosi 340 lux 
 
Atest: 
BAS 05 ATEX 0068 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne modele z tej serii 
R-50 latarka akumulatorowa, kątowa, 
przeciwwybuchowa (Ex), zgodna z ATEX z 
diodami LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Latarki akumulatorowe, kątowe z 
certyfikatem ATEX zbudowane są według 
najnowszych technologii, dzięki czemu uzyskano 
produkt o doskonałej wydajności, trwałości i 
niezawodności, przystosowany do użytkowania 
nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. 
 
Latarka akumulatorowa posiada oznaczenie CE, 
stwierdzające zgodność z dyrektywą ATEX, i 
pozwalające na użytkowanie w strefach 1 i 2 w 
atmosferach zagrożonych wybuchem 
zawierających gazy, pyły i mgły, w zakresie 
dopuszczalnym dla klasy temperaturowej T4. 
 
Zwartą i lekką konstrukcję latarek 
akumulatorowych cechuje ergonomiczny kształt 
ułatwiający trzymanie w dłoni, także w rękawicach, 
bez potrzeby angażowania drugiej ręki do obsługi 
funkcji latarki. Obudowa latarki jest odporna na 
uderzenia i zachowuje swą wytrzymałość także w 
temperaturach niższych od zera. Gumowy, 
wzmocniony pierścień wokół soczewki zapewnia jej 
ochronę przed uderzeniami i ułatwia trzymanie 
latarki. Odporna na stłuczenie soczewka z 
poliwęglanu posiada powłokę chroniącą przed 
zadrapaniami oraz wpływem substancji 
chemicznych. Obudowa latarki jest pyłoszczelna i 
wodoszczelna (przy zanurzeniu w wodę do 
głębokości 1 m) – stopień ochrony IP67. Kątowa 
obudowa wyposażona jest w wymienny, 
termoplastyczny klips o wysokiej wytrzymałości 
mechanicznej, umożliwiający przymocowanie 
latarki do paska, co pozwala na jej użycie bez 
angażowania rąk. 
 
Unikalny układ optyczny wytwarza silny strumień 
światła o nadzwyczajnej intensywności, zasilany 
przez wydajne diody LED lub żarówkę halogenową. 
Czas pracy wynosi ponad 3 godziny, a praca z 
obniżoną mocą pozwala na podwojenie tego czasu. 
Stan energii akumulatora jest wskazywany za 
pomocą jaskrawego paska czerwonych LED-ów, 
które wraz z ze zużyciem energii kolejno gasną. W 
stanie bliskim całkowitego rozładowania światło 
latarki zaczyna migać, co stanowi ostrzeżenie 
ponaglające do odstawienia latarki do ładowania. 
Zastosowanie najnowocześniejszej technologii 
akumulatorów litowo-jonowych pozwala na 
wyeliminowanie „efektu fałszywej pamięci”. 
 
Ładowarka RC-200 ma kształt uchwytu do latarki i 
zapewnia jej naładowanie w czasie 2,5 godziny. 
Podstawową cechą ładowarki jest obsługa jedną 
ręką – wkładanie i wyjmowanie latarki – a także 
solidne trzymanie latarki w uchwycie, nawet przy 
silnych wstrząsach podczas jazdy samochodem. Ładowarka może być zasilana z instalacji samochodowej, ale także z sieci, po 
zastosowaniu zasilacza sieciowego RC-300. 
 
Produkty tej serii charakteryzują się bardzo niskimi wymaganiami konserwacyjnymi - wymiana części jest szybka i łatwa. 
Źródło światła z diodami LED ma dożywotnią trwałość; żarówka halogenowa ma przedłużoną trwałość, a w komplecie znajduje 
się żarówka zapasowa. Wszystkie modele dostarczane są wraz paskami naręcznymi oraz pierścieniami zaciskowymi. 

 

Dane Techniczne 

Oznaczenie produktu R-30 

Opis produktu 
Akumulatorowa, latarka przeznaczona 
do pracy w środowiskach zagrożonych 

wybuchem, obudowa kątowa  

Kod II 2 GD EEx e ib IIC T4 IP 67 T135°C 

Kategoria sprzętu 2 GD 

Standard aparatu EN50 014, EN50 019, EN50 020,  
EN 500281-1-1 

Rodzaj ochrony zwiększone bezpieczeństwo „e”, 
bezpieczeństwo wewnętrzne „ib” 

Obszary klasyfikacji (gazy) Strefy 1 i 2, grupy gazów IIA, IIB 
i IIC 

Klasyfikacja temperat. (gazy) T4 

Obszar klasyfikacji (pyły) Strefy 21 i 22 

Maks. temp. powierzchni (pyły) 135°C 

Temperatura otoczenia -20°C do +40°C 

Certyfikacja BAS 05 ATEX 0068 

Obudowa 
Tworzywo termoplastyczne, nie 

wytwarzające ładunków  
elektrostatycznych 

Soczewka Poliwęglan, odporny na uderzenia z 
twardą powłoką 

Typ strumienia Średnio skupiony 

Nr produktu R-451 

Typ Żarówka halogenowa  

Napięcie 6V 

Moc 4W 

Wydajność 54 lm  

Źródło  
światła 

Czas pracy 300 godz. 

Nr produktu R-271 

Typ Akumulator litowo-jonowy 

Napięcie 7,4V 

Pojemność 2,2Ah 

Źródło  
zasilania 

Żywotność maks. 500 cykli 
ładowania/rozładowania 

Czas  
świecenia 

Strumień 
maksymalny/zredukowany 3,5/6,5 godzin 

Stopień ochrony IP 67 wg.EN60529:1992 

Waga (z akumulatorem) 0,325 kg 

Typ RC-200 12/24V zgodna z e11 
RC-200 + RC-300 110/230V Ładowarka 

Czas ładowania 2,5 godziny 
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