
Trident® HAZ-LO® БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ГОЛОВНИЙ ЛІХТАР, ЩО 
ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ ATEX/IeCEX 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Універсальний промінь 

великого радіусу дії з 

широким ореолом 

освітлення 

 
 
 
 
Матеріал корпусу: Полікарбонатна термопластична конструкція з ABS з додатковим покриттям із еластомеру; полікарбонатна лінза 
Розміри/ 
 
Вага: 

Діаметр головної частини ліхтаря: 1,75 дюйма (4,45 см) Максимальна ширина: 2,70 дюйми (6,85 см)  

Максимальна глибина (включаючи блок кріплення ременя на голову): 2,40 дюйма  (6,09 см) 
5,50 унцій (156,0 грам) з батареями 

Джерело світла/Потужність: Технологія C4 LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин (центральний світлодіод); Три світлодіоди білого кольору 
розміром 5мм 

Три режими освітлення: 

- три ультра-яскраві світлодіоди розміром 5мм для отримання інтенсивної яскравості і більш тривалого часу роботи: 30 
люмен; 300 кандел; радіус дії променя - 35 м; час роботи - 24 години 
- світлодіод C4 для забезпечення надзвичайного яскравості освітлення та великої відстані дії променю: 85 люмен; 2600 
кандел; радіус дії променя - 102 м; час роботи - 8 годин 

Перемикач: Перемикач натискного типу здійснює зміну режимів від мінімальної потужності до максимальної потужності та вимикання 
ліхтаря Простота у використанні ліхтаря в рукавичках; занурена кнопка запобігає випадковій активації ліхтаря 

Батарея: Три алкалайнові батареї типу “AAA “ (входять до комплекту) 
Характерні особливості: 

• Гумовий ремінець для кріплення на шолом-каску та еластичний ремінець 

• Поворотний шарнір на 90 градусів з надійною системою кріплення типу Ratcheting 

• Ступінь водозахищеності IPX4 
• Ударостійкість випробовувалася при падіння з висоти в 2 метри 

Дозволи:  
ATEX/IeCEX 

ITS 14 ATEX 28062; IECEx ETL 14.0038 

II 1G Ex ia IIA T4 Ga; II 2G Ex ib IIB T4 Gb (Дозволи на використання: алкалайнових батарей Rayovac No. 824 та Panasonic AM-
4 або літієвих батарей Energizer EA92 та L92) 

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 

Trident HAZ-LO ATEX - Жовтого кольору 
відповідно до міжнародних вимог безпеки 

080926-61022-4 61022 

Trident HAZ-LO ATEX - Помаранчевий 
колір 

080926-61028-6 61028 

Виготовлено в Китаї 
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