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Med 10 m kabel er NOVA-EX den perfekte arbejdslampe hvor der er adgang 
til strøm.

Den nye NOVA-EX eksplosionssikre arbejdslampe er en særdeles kraftig 
COB LED-arbejdslampe,  der giver et ekstremt kraftigt lys. Den er forsynet 
med den absolut nyeste LED-teknologi til det professionelle marked. 

Den nye COB LED-teknologi giver et fuldstændigt jævnt, ensartet lys med  
en meget høj CRI-værdi (colour rendering index), der ligger tæt på dagslys- 
kvalitet og derfor er specielt velegnet som arbejdsbelysning.  

Afhængig af arbejdsopgaven kan der vælges mellem 2 forskellige lysstyrker:  
50 % og 100 %.

Ekstremt robust
Det stødsikre hus er fremstillet i sprøjtestøbt aluminium, der tåler kraftige 
slag og stød.  Arbejdslampen kan tåle det hårde, våde og beskidte miljø på 
den professionelle arbejdsplads og anvendes udendørs i alt slags vejr,  
da den er fuldstændig vandtæt (IP65).   

Lampen bæres nemt fra den ene opgave til den anden i det  
integrerede håndtag.  Den fleksible fod kan bruges til at hænge  
lampen op i og til at anbringe den i den ønskede vinkel. 

Nedenstående tilbehør, der er godkendt til brug i eksplosive  
atmosfærer kan anvendes til at fastmontere NOVA-EX R under arbejdet:
STATIV EX, MAGNETHOLDER EX og STILLADSBESLAG EX.

Eksplosionssikker LED-arbejdslampe med kabel

Højtydende COB LED
(trin 1/trin 2)
1000/2000 lumen
1600/3200 lux@0,5m
10 m kabel med Schukostik
100-240 V 50/60 Hz
Effekt: 23 W
IP65

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

NOVA-EX

Certifikater:

NOVA-EX
Vare nr.: 03.5602

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               


