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UNI-EX er en særdeles robust COB LED-arbejdslampe til det professionelle marked. 
Den unikke  COB LED-teknologi giver et ekstremt høj lysudbytte og et fuldstændigt 
jævnt og ensartet lys, der er ideelt som arbejdslys.

Den ekstremt solide UNI-EX lampe leveres med en robust 
overflade, der kan tåle værkstedets våde og beskidte miljø.

Lampens form og overflade giver et komfortabelt og ergono-
misk greb. Placer lampen som ønsket med den robuste, 
drejelige krog eller den kraftige indbyggede magnet i bunden, 
hvorefter begge hænder er fri til arbejdet.

Det fleksible lampehoved kan vippes 180 grader.
UNI-EX kan medbringes i lommen eller bæres i arbejdsbæltet
med den integrerede clip. På den måde er arbejdslampen altid 
lige ved hånden, når der er brug for kraftigt og effektivt lys 
til arbejdet.

Lampen oplades og opbevares, når den ikke er i brug i 
ladestationen, der er forberedt for vægmontage.

UNI-EX leveres med både hovedlys og spotlys. Hovedlyset 
kan indstilles på 2 lysniveauer afhængig af opgavens type 
og varighed: Trin 1 = 50 %, trin 2 = 100 % lysudbytte.

Op til 6 timers driftstid.
Den intelligente batteriindikator på bagsiden af lampen 
giver oplysning om batteriets ladetilstand.
For at se batteriets ladetilstand under brug holdes 
tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder.

Eksplosionssikker, genopladelig LED-håndlampe

Højtydende COB LED / spot: SMD LED
(trin 1/trin 2)
150/290 lumen
Spot: 95 lumen
190/380 lux@0,5m
Spot: 350 lux@0,5m
3 t/3 t driftstid
Spot: 3 t
3.2V/2800 mAh Li-ion
Ladetid 4 t
IP65

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SCANGRIP EX arbejdslamper er testede og certificerede af 

 
i henhold til ATEX direktiv nr. 2014/34/EU

senest opdateret i april 2016 og i henhold til               

Certifikater:

UNI-EX

UNI-EX
Vare nr.: 03.5600


