
DUALIE® ЛІХТАР З ЖИВЛЕННЯМ ВІД 
ТРЬОХ БАТАРЕЙ ТИПУ AA, ЩО 
ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ATEX 

ВИБУХОЗАХИЩЕНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
ЛІХТАР 

 
Матеріал/Лінза Удароміцний та стійкий проти хімічної агресії конструкційний полімер; герметизований о-подібним ущільнювальним кільцем та 

з вентиляційним отвором. Доступний у добре видимому жовтому або помаранчевому кольорі відповідно до міжнародних 
стандартів. 
Некрихка полікарбонатна кришка головної частини та бокові лінзи зі стійким до подряпин покриттям 

Розміри/Вага   Довжина: 7,00 дюймів (17,78 см) Товщина корпусу: 1,06 дюйма (2,69 см)  Ширина корпусу: 1,52 дюйма (3,86 см); Діаметр 
головної частини ліхтаря: 1,86 дюйма (4,72 см) 
6,8 унції (193 грами) з алкалайновими батареями типу АА (входять до комплекту). 5,9 унції (167 г) з літієвими батареями типу 
AA 

Джерело світла    Два світлодіоди білого кольору типу C4®, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин. Гладкий параболічний рефлектор 
створює концентрований промінь з оптимальною периферійною освітленістю 

Потужність   Три режими потужності: Концентрований промінь, промінь заливного типу, поєднання обох променів (одночасне використання 
концентрованого променю та променю заливного типу): 
- Концентрований промінь: 140 люмен; 7300 кандел; радіус дії променя - 171 м; час роботи - 18 годин 
- Промінь заливного типу: 140 люмен; 80 кандел; радіус дії променя - 18 м; час роботи - 18 годин 
- Одночасне використання концентрованого променю та променю заливного типу: 245 люмен; час роботи - 9 годин 
• Концентрований промін утворюється з використанням гладкого параболічного рефлектора, що створює промінь з 
оптимальною периферійною освітленістю 
• Промінь заливного типу забезпечує розповсюдження м'якого освітлення для покриття місця проведення робіт 
• Концентрований промін та промінь заливного типу накладаються один на одного для забезпечення суцільної світлової плями 
без неосвічених ділянок 

Перемикач    Подвійний, незалежне перемикання з використанням кнопок натискного типу для вибору концентрованого променю, променю 
заливного типу або одночасного використання обох режимів Легке використання навіть у рукавичках 

Батареї    • Три алкалайнові батареї типу “AA” (входять до комплекту) або гальванічні літієві батареї 
• Механічний захист полярності батарей забезпечує їх правильну установку 

Характерні особливості   • Діапазон робочих температур: від -20°F до 130°F. (Дозволяється використання в небезпечних зонах при температурі: -20°C 
(40°С) до 40°C (76°С) 
• Міцний, токонепровідний, корозієстійкий полімерний композитний матеріал 
• Стійка до стирання текстура корпусу забезпечує надійне утримання ліхтаря 
• Пружна, вбудована, надійна скоба за формою ліхтаря 
• Рівень захисту IPX7; водонепроникний на глибині до 1 метра протягом 30 хвилин. 
• Ударостійкість випробовувалася при падіння з висоти в 2 метри 
• Ергономічний дизайн для максимального комфорту тримання ліхтаря в руц 

Дозволи     II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017X 
(дозвіл на використання з батареями Energizer L91, Duracell MN1500, Rayovac NO.815 (T4); Energizer E91, Panasonic LR6XP & 
LR6XWA (T3)) 

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 

Ліхтар Dualie 3AA ATEX з 3 алкалайновими батареями типу "AA". Фіксатор - жовтий колір 080926-68754-7 68754 

Ліхтар Dualie 3AA ATEX з 3 алкалайновими батареями типу "AA". Фіксатор - помаранчевий колір 080926-68755-4 68755 

 
  



    #68086 
 
 

#99075 
Гумовий ремінь для шолома 
Шолом та ліхтар не входять до 
комплекту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Кріпиться до бокової частини шолома-каски 
 
 
 

#68089 - Кріплення Poly Mount - універсальна система кріплення з 
використанням конструктивно передбачених пазів або самоприлипаючого 
кріплення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кріпиться на шолом-каску 
 

 

 
 

Найменування UPC (універсальний 
товарний код) 

№ 
деталі 

Кріплення типу Gallet на шолом для ліхтарів 4AA/3AA 080926-68086-9 68086 

Система кріплення Poly Mount 080926-68089-0 68089 

Гумовий ремінь для шолома 080926-99075-3 99075 
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