
SURVIVOR® 
ЛІХТАР З РОЗТАШУВАННЯМ ГОЛОВНОЇ ЧАСТИНИ ПІД ПРЯМИМ КУТОМ ДО КОРПУСУ, ЩО 

ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМИ ATEX ТА INMETRO 
 

 
Спеціально розроблена оптика з додатковими 

взаємозамінними вставками Smoke Cutter® для можливості 

формування променю з необхідними світловими 

характеристиками: 

• Вставка чорного кольору суттєво зменшує рівень 
периферійного освітлення для забезпечення формування 
концентрованого променю 

• Вставка жовтого кольору зменшує рівень периферійного 
освітлення та навантаження на зір спричинене сліпучим 
світлом 

 
 
 
Матеріал 

корпусу: 
Корпус, підставка та корпус блоку батарей виготовлений з удароміцного жорсткого нейлону, що забезпечує виняткову їх довговічність. Усі отвори 

герметизуються за допомогою О-подібних ущільнювальних кілець з метою захисту ліхтаря від атмосферних впливів. З допомогою пружинного затиску з 

вбудованим D-подібним кільцем ліхтар легко прикріпити до ременю та збруї й унеможливлює його обертання. Одноходовий клапан забезпечує 

вентиляцію корпусу. Доступний у помаранчевому кольорі відповідно до міжнародних стандартів безпеки 
Розміри/Вага: Висота: 17,92 см; Висота у зарядному пристрої: 22,02 см; Ширина: 7,24 см; Діаметр: 7,29 см;   Область захвату: Висота: 9,14 см;  Товщина: 3,43 см; 

Ширина: 5,59 cm 

Вага: 388г (з літієвими акумуляторними батареями або алкалайновими батареями типу AA); 354г (з літієвими батареями типу AA) 

Джерело 

освітлення: 

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

Спеціально розроблена оптика типу "Повне внутрішнє віддзеркалення” для забезпечення формування вузького променю з оптимальним периферійним 

освітленням. Додаткова вставка чорного кольору суттєво зменшує рівень периферійного освітлення для забезпечення формування променю здатного 

пробивати димову завісу або вставка жовтого кольору для зменшення навантаження на зір. 

Доступні режими: максимальна, мінімальна потужність, стробоскоп та нічне освітлення 

• Максимальний режим потужності для забезпечення надяскравого променя здатного пробивати димову завісу: 41000 кандел; 175 люмен; радіус дії 
променя - 405 м; час роботи - 3,5 години (іонно-літієві акумуляторні батареї) 

час роботи 8 годин (алкалайнові батареї типу AA або літієві батареї типу AA) 

• Режим середньої потужності для забезпечення яскравого освітлення та більш тривалого часу роботи: 14000 кандел; 60 люмен; радіус дії променя - 237 
м; час роботи - 10 годин (іонно-літієві акумуляторні батареї); час роботи - 20 годин (алкалайнові батареї типу АА або літієві батареї типу АА) 

• Режим стробоскопу для подачі сигналів: час роботи - 5 годин 

• Режим нічного освітлення призначений для створення низького рівня освітленості і збереження батареї: час роботи - 15 днів 
Перемикач: Перемикач кнопкового типу закріплений звуковим зваренням призначений для тривалого терміну експлуатації. Перемикач натискного типу у вигляді 

резинової сфери забезпечує легке управління ліхтарем навіть в товстих рукавичках. 
Батарея:      Промислові літієві акумуляторні батареї напругою 6,2 вольт, ємністю 1,5 ампер годин, що складаються з 2 елементів батарей типу 18650 з 

можливістю перезаряджання до 1500 разів. Додаткова касета для чотирьох звичайних алкалайнових батарей типу “AA” забезпечує швидку заміну 
джерела живлення з використанням широкодоступних батарей. Також існує можливість використання літієвих батарей типу “AA” 

Зарядка:     Зарядки з використанням спеціально розроблених зарядних пристроїв швидкої зарядки від змінного або постійного джерела енергії протягом однієї 

години до повної ємності акумуляторних батарей. Універсальна стаціонарний зарядний пристрій який забезпечує повну зарядку батарей ліхтаря 

протягом 10 годин з живленням від джерела змінного струму або джерела постійного струму використовуючи лише відповідний шнур для зарядки 
Характерні 

особливості:     
• Зменшена довжина головної частини ліхтаря, що дозволяє звести до 

мінімуму можливість його зачеплень під час використання 

• Ступінь захисту IP66; захищений від потрапляння пилу та води 

• Вдосконалена конструкція скоби з метою забезпечення простого 

кріплення ліхтаря на пожежний костюм 

• Ударостійкість перевірялася при падіння з висоти в 2 метри. 
Дозволи: ATEX/IECEX 

FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X 

II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb 

InMetro 

DNV 16.0014X 

Ex ia IIB T3/T4 Ga; Ex ia T3/T4 Gb 

(T-Class T4: Streamlight 90316, літієві батареї типу AA 

Energizer L91, Rayovac 815 або Duracell MN1500. T-Class T3: 

алкалайнові батареї типу AA Energizer E91, Panasonic LR6XP 

або Panasonic LR6XWA) 
 Зарядний пристрій відповідає вимогам NFPA 1901-14.1.10.2 (2016) для монтажу у будь-якому положенні 

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 

Survivor IEC TYPE C (230В) змінного струму/12В постійного струму - Помаранчевий 
колір (відповідає стандартам ATEX) 

080926-90562-7 90562 

Survivor IEC Type C (230В)/12В постійного струму - Помаранчевий колір  (відповідає 
стандартам InMetro) 

080926-90580-1 90580 

Шнури для Survivor  IEC Type G (240В) змінного струму та 12В постійного струму - 
Помаранчевий колір (відповідає стандартам ATEX) 

080926-90563-4 90563 

Шнури для Survivor IEC TYPE A (100В/120В) змінного струму та 12В постійного 
струму - Помаранчевий колір  (відповідає стандартам ATEX) 

080926-90564-1 90564 

Survivor IEC TYPE A (100В/120В) змінного струму - Помаранчевий колір  (відповідає 
стандартам InMetro) 

080926-90568-9 90568 

Зарядний пристрій для швидкої зарядки Survivor 12В постійного струму - 
Помаранчевий колір (відповідає стандартам ATEX) 

080926-90565-8 90565 

Survivor (БЕЗ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ) - Помаранчевий колір (відповідає 
стандартам ATEX) 

080926-90566-5 90566 

Survivor (БЕЗ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ) - Помаранчевий колір (відповідає 
стандартам InMetro) 

080926-90581-8 90581 

Модель ліхтаря Survivor з живленням від алкалайнових батарей - Помаранчевий 
колір (Директиви ЄС,  що визначають вимоги до обладнання та робіт у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі) 

080926-90567-2 90567 

Модель ліхтаря Survivor з живленням від алкалайнових батарей - Помаранчевий 
колір (відповідає стандартам InMetro) 

080926-90582-5 90582 

Зібрано в США 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект Smoke Cutter® 

 

 
 
 
 
 
 
 

Найменування UPC (універсальний 
товарний код) 

№ деталі 

DC2 шнур для зарядки постійного струму 080926-22050-8 22050 

DC1 шнур для зарядки 080926-22051-5 22051 

Шнур для зарядки IEC Type А (100В/120В змінного струму) 080926-22060-7 22060 

Шнур для зарядки на 240В змінного струму 080926-22241-0 22241 

Шнур для зарядки IEC Type C (230В) змінного струму 080926-22061-4 22061 

Стаціонарний зарядний пристрій,  адаптер  **Шнур не входить до комплекту 080926-90010-3 90010 

Зарядний пристрій швидкої зарядки з живленням від джерела змінного струму 
(адаптер входить до комплекту) * 

080926-90011-0 90011 

Зарядний пристрій швидкої зарядки #1 з живленням від джерела постійного струму 
(адаптер входить до комплекту) * 

080926-90012-7 90012 

Зарядний пристрій швидкої зарядки #2 з живленням від джерела постійного струму 
(адаптер входить до комплекту) * 

080926-90013-4 90013 

Шнури для стаціонарного зарядного пристрою та зарядного пристрою типу 
PiggyBack®   **До комплекту не входять 

080926-90110-0 90110 

Зарядний пристрій швидкої зарядки змінного струму типу PiggyBack® 080926-90111-7 90111 

Зарядний пристрій швидкої зарядки постійного струму типу PiggyBack® #1 080926-90112-4 90112 

Зарядний пристрій швидкої зарядки постійного струму типу PiggyBack® #2 080926-90113-1 90113 

Блок батарей в зборі (Зеленого кольору, іонно-літієві батареї) 080926-90316-6 90316 

Зарядний пристрій для блоку батарей (стаціонарний) 120В змінного струму 080926-90400-2 90400 

Зарядний пристрій для блоку батарей (стаціонарний) 230В змінного струму 080926-90600-6 90600 

Зарядний пристрій для блоку батарей 12В постійного струму 080926-90401-9 90401 

Блок для алкалайнових батарей ліхтаря Survivor (батареї до комплекту не входять) 080926-90542-9 90542 
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