
ProPolymer® HAZ-LO®  Ліхтар з живленням від двох алкалайнових батарей типу АА з 
“Міжнародним рівнем безпеки” 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал/Лінза      Корпус виготовлений з ударостійкого конструкційного полімеру. Головна частина ліхтаря: полікарбонатна лінза захищена 
шаром ударостійкого конструкційного полімеру. Доступний у жовтому та чорному кольорі. 

Розміри/Вага   Довжина: 6,40 дюйма (16,26 см) Основний діаметр: 1,32 дюйма (3,35 см)   

Діаметр корпусу:  0,89 дюйма (2,26 см)                  3,6 унції (100 грам) з батареями. 

Джерело світла   Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин 

Перемикач    Кнопка натискного типу в задній частині ліхтаря. Вмикання лише однією рукою без фіксації та з фіксацією положення 
перемикача 

Батарея Дві алкалайнові батареї типу “AA“ (входять до комплекту) 

Характерні особливості    • Герметична конструкція 

• Ступінь захисту IPX7; водонепроникний на глибині до 1 метру протягом  30 хвилин 

• Ударостійкість випробовувалася при падіння з висоти в 1 метри 

• Кнопка натискного типу в задній частині ліхтаря - без фіксації та з фіксацією положення 

• Оснащений ремінцем для кріплення ліхтаря на зап'ясті та кліпсою 

ATEX/IECEx     Відповідність стандартам (Директиви ЄС, що визначають вимоги до обладнання та робіт у потенційно вибухонебезпечному середовищі 

/ Міжнародна система МЕК з сертифікації електрообладнання для вибухонебезпечних середовищ)II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga (дозвіл на 
використання з батареями Duracell MN1500 (T3) та Rayovac NO.815 (T4) BASEEFA 14ATEX0072; IECEx BAS 14.0034 

Дозволи C-SGS-US Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; T-Class: T4 

(дозвіл на використання з батареями Energizer E91, Duracell MN1500 та Rayovac NO.815) 
Ліхтар відповідає стандартам MSHA  (Управління з безпеки та охорони праці у видобувній промисловості) Дозвіл № 20-
A140002-0. Пройшов випробовування на іскробезпечність лише у метаноповітряній суміші. 

(дозвіл на використання з батареями Energizer E91, Duracell MN1500 та Rayovac NO.815) 

Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства 

Гарантія   Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком 

батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо 

вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим.  Ця обмежена довічна гарантія виключає також 

акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої 

покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ 

АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО 

ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ.  

Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції. 
 

 
Найменування UPC (універсальний 

товарний код) 
№ деталі 

ProPolymer
 
HAZ-LO

  
Ліхтар з живленням від двох алкалайнових 

батарей типу АА (Міжнародний рівень безпеки)       
Помаранчевий колір     

080926-67555-1 67555 

ProPolymer HAZ-LO  Ліхтар з живленням від двох алкалайнових 
батареях типу AA (Міжнародний рівень безпеки)        
Жовтий колір 

080926-67556-8 67556 

 

 



 
 

Кріплення Poly Mount - універсальна система 

кріплення з використанням конструктивно 

передбачених пазів або самоприлипаючого 

кріплення 
 

         Шолом-каска та ліхтар до комплекту не входить В комплект входить перехідник для кріплення ліхтарів 
серії ProPolymax® з живленням від 4 батарей типу АА, 
ProPolymer® HAZ-LO® з живленням від 3 батарей типу 
АА , ProPolymer® з живленням від 2 батарей типу АА 
або ліхтарів серії PolyTac® LED. 

 
Кріпиться на конструктивний паз шолома-каски або 
кріпиться на шолом-каску за допомогою присоски. 

 

 
Найменування UPC (універсальний 

товарний код) 
       № деталі 

Набір Polymount 080926-68089-0 68089 

Гумовий ремінь для шолома 080926-99075-3 99075 

Нейлоновий чохол 080926-85905-0 85905 

Нейлоновий чохол (Deluxe) 080926-85909-8 85909 

Насадка     Червоного кольору 080926-74903-0 74903 

Насадка     Жовтого кольору 080926-74904-7 74904 

Насадка     Світиться в темряві 080926-74913-9 74913 

Змінний фільтр     Червоний 080926-85115-3 85115 

Змінний фільтр     Синій 080926-85116-0 85116 

Змінний фільтр     Зелений 080926-85117-7 85117 

Змінний фільтр     ІЧ 080926-74039-6 74039 
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