
ЛІХАТАР PROTAC® RAIL MOUNT 1 - З МОЖЛИВІСТЮ КРІПЛЕННЯ ДО ПЛАНКИ ТА ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ 
ФІКСОВАНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ НА ЗБРОЮ З ДОВГИМ СТВОЛОМ 

 
Матеріал корпусу/Лінза   Механічно оброблений авіаційний алюміній 6000 марки з анодованим покриттям. Скляна лінза типу 

BOROFLOAT®, що витримує високі температури, амортизована, з захисним шаром покриття, ударостійка 

Розміри 

Вага 

Довжина: 4,25 дюйма (10,8 см) Ширина: 1,20 дюйма (3,04 см) Висота: 1,50 дюйма (3,81 см) 

4,3 унції (121,9 грам) з батареями типу CR123;  4,5 унції (127,5 грам) з алкалайновими батареями типу АА 

Джерело світла  Світлодіодна технологія C4® LED, стійкість до ударів з терміном служби 50000 годин; оптика TIR забезпечує 
утворення концентрованого променю з оптимальним периферійним освітленням 

Перемикач Багатофункціональний, тактичний перемикач натискної дії в задній частині ліхтаря або виносна кнопка подвійної 
дії натискного типу з фіксацією. Можливість перемикання однією рукою без фіксації положення перемикача для 
вибору інтенсивності освітлення або режиму стробоскопу. Програмований перемикач TEN-TAP® дозволяє 
користувачеві вибір однієї з трьох різних програм потужності: максимальна/стробоскоп (заводська установка), 
лише максимальна або мінімальна/максимальна 

Потужність/ Час роботи Потужність при використанні літієвої батареї типу CR123A: 

Максимальний режим потужності для забезпечення яскравого освітлення: 350 люмен; 12 000 кандел; радіус 
дії променя - 219 м; час роботи - 1,75 години. 

Мінімальний режим потужності для забезпечення більш довгого часу роботи ліхтаря: 40 люмен; 1380 кандел; 
радіус дії променю - 19 м; час роботи - 14,5 годин. 

Потужність при використанні алкалайнової батареї типу АА/літієвої батареї типу АА: 

Максимальна потужність: 150 люмен; 4 950 кандел; радіус дії променю - 141 м; час роботи - 1,5 години 
(алкалайнові батареї); час роботи - 4,5 години (літієві батареї типу АА). 

Мінімальна потужність: 40 люмен; 1 380 кандел; радіус дії променю - 19 м; час роботи - 8 годин (алкалайнові 
батареї); час роботи - 14 годин (літієві батареї типу АА). 

Режим стробоскопу для подачі сигналів або дезорієнтування 

Батарея Подвійний варіант живлення - використання 1 алкалайнової батареї типу AA або літієвої батареї типу CR123A 
(входять до комплекту); також існує можливість використання літієвих батарей типу AA 

Характерні особливості     Виносна кнопка натискного типу - без фіксації та з фіксацією положення. 

Вбудований фіксатор планки забезпечує кріплення до планок типу MIL-STD-1913. 

Просте та надійне кріплення. 

Температурний режим: -40°F (40°С) до +120°F (76°С). 

Ступінь водозахищеності на рівні IPX7 при зануренні до 1 метра протягом 30 хвилин (зі стандартним 
перемикачем кнопкового типу). 

Ступінь водозахищеності на рівні IPX4 (з виносною кнопкою натискного типу). 

До комплекту входять виносна кнопка натискного типу, перемикач натискного типу у задній частині ліхтаря, 
скоби для виносного перемикача, двосторонній скоч та пластиковий хомут. 

Дозволи 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.Завітайте на сторінку www.streamlight.com для отримання повної інформації про гарантійні 
зобов’язання. 

 

Найменування UPC 
(універсальний 

товарний код) 

№ деталі 

Ліхтар ProTac Rail Mount 1 - з можливістю кріплення до планки 080926-88058-0 88058 

Виготовлено в Китаї 

 

http://www.streamlight.com/
http://www.streamlight.com/
http://www.streamlight.com/


 
 
 
 
 
 

 

 

85175 88178 

 
 
 
 
 

   

 
 

Найменування UPC 
(універсальний 

товарний код) 

№ 

деталі Змінна лінза
 Черв
она 

080926-69115-5 69115 

Змінна лінза Синя 080926-69116-2 69116 

Змінна лінза
 Зелен
а 

080926-69117-9 69117 

Змінна лінза ІЧ 080926-69118-6 69118 

Змінна лінза
 Непроз
ора 

080926-69124-7 69124 

Скоби для виносного перемикача 080926-88178-5 88178 

Літієві батареї 2, упаковка 080926-85175-7 85175 

Літієві батареї 6, упаковка 080926-85180-1 85180 

Літієві батареї 12, упаковка 080926-85177-1 85177 

Літієві батареї 400, упаковка 080926-85179-5 85179 
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