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INFORMACJA TECHNICZNA

BRAYT
AKUMULATOROWA
LAMPA INSPEKCYJNA
WL 4011

OPIS PRODUKTU
AKUMULATOROWA LAMPA INSPEKCYJNA BRAYT 5W to przenośna lampa idealnie
odtwarzająca warunki światła naturalnego. Nowoczesne źródło LED COB o bardzo wysokim
współczynniku oddawania barw CRI=95 zbliżonym do światła słonecznego, umożliwia
perfekcyjne dobranie właściwego koloru i odcienia lakieru m.in. samochodowego. Ułatwia
sprawdzenie koloru względem wzornika oraz sprawdzenie samego pokrycia. W świetle
AKUMULATOROWEJ LAMPY INSPEKCYJNEJ 5W łatwo można wykryć najmniejsze defekty
powłoki lakierniczej, takie jak plamy, hologramy czy przegrzanie powierzchni.
Wydajne źródło LED COB zapewnia również niespotykany wśród zwykłych lamp
warsztatowych akumulatorowych strumień świetlny o mocy aż 400 lm. Lampa pracuje
w dwóch trybach świecenia. Po 5 min. zmienia automatycznie tryb świecenia ze 100% na
50%, zapobiegając szybszemu rozładowaniu akumulatora. Duża moc źródła LED COB 5 W
wymaga odpowiedniego odprowadzenia nadmiaru ciepła, co zostało osiągnięte przez
zastosowanie specjalnego aluminiowego radiatora. Odkręcana soczewka umożliwia jej
dokładne oczyszczenie. Pojemny akumulator litowo-jonowy 2600 mAh zapewnia 4 godziny
ciągłej pracy. Do pełnego naładowania, akumulator potrzebuje 4 godzin. Nie należy ładować
dłużej niż 4 godziny. Lampa posiada wskaźnik stopnia naładowania akumulatora. Zbyt krótkie
i częste doładowywanie akumulatora źle wpływa na jego żywotność. Lampy nie należy
przechowywać z rozładowanym akumulatorem. Wymiana akumulatora przez użytkownika
nie jest przewidziana. Naładowany akumulator z czasem powoli traci zgromadzoną energię.
Jest to zjawisko normalne. Obrotowa obudowa umożliwia pochylenie lampy pod dowolnym
kątem. Dzięki tej funkcji oraz dodatkowo dwóm magnesom i obrotowemu haczykowi
można ją łatwo i elastycznie zamocować. Daje to możliwość optymalnego oświetlenia
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pożądanej przestrzeni, pozostawiając wolne ręce. Oprawa posiada wzmocnioną konstrukcję,
co zapewnia całej lampie wysoką klasę wytrzymałości mechanicznej IK07.
Lampa posiada wysoką klasę szczelności IP65. W komplecie z lampą użytkownik otrzymuje
stację ładującą z gniazdem do ładowania µ USB. Stacja ładująca przystosowana jest do
montażu na ścianie oraz przyczepienia magnesem do blatu roboczego. Niewielkie wymiary
lampy umożliwiają jej łatwy transport w trakcie wizyty u klienta.
ZASTOSOWANIE
Konstrukcja oprawy i soczewki oraz specyficzne źródło światła czynią lampę niezastąpionym
narzędziem w procesie doboru kolorów w warsztatach lakierniczych. Bardzo mocny strumień
świetlny, kompaktowe rozmiary oraz różnorodne funkcje dodatkowe powodują, że lampa
jest również bardzo przydatna w innych profesjonalnych zakładach usługowych
i produkcyjnych np. w kontroli jakości, w serwisach samochodowych, czy dla hobbystów.
Lampa nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń domowych.
PARAMETRY TECHNICZNE
Źródło światła:
Moc [W]:
Strumień świetlny [lm]:
Barwa światła:
Współczynnik oddawania barw:
Bateria/akumulator:
Czas świecenia [h]:
Czas ładowania [h]:
Klasa ochronności:
Stopień ochrony [IP]:
Stopień ochrony [IK]:
Obudowa:
Kolor:
Klosz:
Wymiary [mm]:
Funkcja latarki:
Haczyk:
Magnes:
Tryby świecenia:

Ładowarka:

Opakowanie:

LED COB
5W
400 lm / 200 lm
4500K
Ra=95
Li-ion 2600mAh
4
4
III – lampa
II – zasilacz sieciowy
IP 65
IK 07
obrotowy korpus z tworzywa sztucznego
Szaro-żółty
odkręcana soczewka umożliwiająca wygodne usunięcie zanieczyszczeń
190 x 55 x 33
NIE
TAK
magnesy u podstawy lampy oraz z tyłu lampy; dodatkowy magnes u
podstawy stacji dokującej
2 tryby świecenia: pełny i oszczędny. Lampa po 5 min. zmienia
automatycznie tryb świecenia ze 100% na 50%, co zapobiega szybkiemu
rozładowaniu akumulatora
stacja ładująca przystosowana do montażu na ścianie oraz przyczepienia
magnesem do blatu roboczego; zasilacz sieciowy 230V z odpinanym
przewodem USB
karton
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
- lampa model WL4011
- stacja ładująca
- zasilacz model HNFL050100UE
- instrukcja obsługi
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Lampę i zestaw ładujący należy chronić przed zabrudzeniami i zarysowaniami.
Do czyszczenia należy używać suchej lub lekko wilgotnej ścierki z miękkiego materiału.
Nie stosuj środków ścierających, rozpuszczalników lub agresywnych środków myjących.
Lampy i zasilacza nie wolno zamaczać.
NUMER REJESTROWY
E0022879W
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