
Budowa: wewnątrz każdego świetlika (pojemnika) znajdują 

się dwa roztwory chemiczne nie będące ze sobą w bezpośred-

nim kontakcie. Jeden z nich umieszczony jest w bardzo cienkiej 

szklanej kapsułce. Wystarczy zgiąć świetlik by w/w wewnętrz-

na kapsułka pękła. Pod wpływem lekkiego wstrząsu obydwa 

roztwory reagują ze sobą emitując światło. Efekt jest natych-

miastowy.

Szperacz halogenowy Heavy Duty z ruchomą główką. Moc 

żarówki 25W, dodatkowo zapasowa żarówka 10W w kom-

plecie. W dole główki ekonomiczne światło 3 LED z czasem 

świecenia do 100h. Ładowalny 230V i 12V, ładowarki w kom-

plecie, obie chowane w korpusie szperacza. Dodatkowe wy-

posażony w pasek na ramię (opcjonalnie).

Wysokiej jakości i mocy światła szperacz halogenowy marki 

Guardsman z ekonomicznym światłem 12 LED. 55W żarówka 

halogenowa generuje światło o mocy 2,500,000 kandeli. 12 

diod LED pozwala na oświetlenie bliższego obszaru przy ma-

łym zużyciu energii. 

Reflektor ładowalny MACTRONIC HEAVY DUTY 2950RC

Reflektor ładowalny GUARDSMAN MTG-3308

Światła chemiczne CYALUME SNAPLIGHT

Źródło światła: halogen

Ilość LED: 3
Obudowa latarki: tworzywo sztuczne/guma

Zasilanie: akumulatorowe

Rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC

Baza żarówki: H3 

Żarówka: 6V/25W

Źródło światła: halogen+LED

Ilość LED: 12

Obudowa latarki: tworzywo sztuczne

Zasilanie: akumulatorowe

Rodzaj ładowania: 230V AC/ 12V DC 

Baza żarówki: H3

Żarówka: 6V /55W 

Kolor obudowy: czarny

Wodoszczelna: tak

ZALETY:
• emituje światło w promieniu 360° 
• widoczne z odległości do 1.6 km 
• widoczne z wysokości do 5 km 
• nietoksyczne, niezapalne, nieiskrzące 
• baterie / serwis techniczny niepotrzebne 
• odporne na wszystkie warunki klimatyczne (wiatr, deszcz etc.) 
• działające w temperaturach od -20 do 50 stopni C 
• lekkie 
• szczelne - mogą być zanurzane w wodzie

Ergonomiczna rączka ustawiana w dwóch pozycjach oraz lek-

ka waga gwarantują wygodne użytkowanie. Regulowana pod-

stawka pozwala na odpowiednie ustawienie szperacza na pła-

skiej powierzchni, otwór na hak w podstawce do powieszenia 

na ścianie dla zapewnienia szybkiego dostępu. W komplecie 

dwie ładowarki, sieciowa 230V AC oraz samochodowa 12V DC

Kolor obudowy: pomarańczowo-czarna

Wodoszczelna: tak

Wymiary: 26.5 x 12.5 x 16.5cm

Masa: 1.77 kg

Czas świecenia: halogen 25W 30min 

/halogen 10W 2,5h /3LED 100h

Światła chemiczne są wyrobami jednorazowego użycia. 

Pobudzone do działania, gasną same po określonym czasie. 

Przechowywanie opakowań po zużyciu nie wymaga specjal-

nych reguł. Klasyfikowane są jako zwykły odpad i wystarczy 

wrzucić je do pojemnika na śmieci. Znajdują zastosowanie

w szerokim pojęciu ratownictwa: od pożarów, poprzez po-

wodzie i katastrofy techniczne, na ratownictwie wodnym 

kończąc. Oferta zawiera oświetlenie zastępcze (czas świece-

nia 30 minut, intensywne światło) oraz sygnalizatory (czas 

świecenia 8-12 godzin zależnie od modelu). Każdy rodzaj 

oświetlenia dostępny jest w kilku kolorach: białym, żółtym, 

czerwonym, pomarańczowym, niebieskim i zielonym.

Światła 30 minutowe są światłami wysokiej intensywności, czas świecenia 
został skrócony ale znacznie zwiększona została intensywność. Takie światła 
służą bardziej jako oświetlenie zastępcze niż sygnalizator, choć stosowane są 
również jako sygnalizatory - widoczne są wtedy z dalszej odległości.
Światła 8-12 godzinne nadają się idealnie do oznakowania osób lub miejsc 
zdarzeń, mogą wytyczać drogi dla ratowników w lesie, przy powodziach i 
innych zdarzeniach.
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