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Oblasť použitia: 
NOVA 3K C + R je univerzálne pracovné svetlo ako dobíjacie, tak káblové (DUAL SYSTEM), ktoré 
vám ponúka nekonečné možnosti použitia v každom pracovnom prostredí. Vydrží mokré aj 
znečistené prostredie na stavenisku a môže byť použité tak v interiéroch, ako aj pre vonkajšie 
práce za všetkých  poveternostných podmienok. 
 
Svietidlo ponúka vysoko svetelný výkon s rovnomerným osvetlením.  Funkcia stmievania 
umožňuje nastaviť svetlo na päť úrovní. Hodnota CRI sa blíži hodnote denného svetla.  
 
Púzdro je vyrobené z robusného hliníka, ktorý je odolný proti silným ťahom, nárazom                 
a vibráciám  - ideálne pre pracovné prostredie 
 
Vlastnosti výrobku : 
 
• 5 režimov svetelného tok 
• Optická signalizácia kapacity batérie, stupne intenzity svetla a zvyšnej doby prevádzky 
• Duálny systém napájania 2 v 1 
 
Technické parametre:   
 
 • Typ batérie: Li-Ion 11,1 V / 4400 mAh  
•  Svietivosť: 5000 lux@0,5 m  
•  Svetelný tok: 300 lm pri 10%, 750 lm pri 25%, 1500 lm pri 50%,  
                             2250 lm pri 75%, 3000 lm pri 100% 
 •  Farebná teplota svetla: 6000 K 
 • Typ LED: CRI COB LED 26 W 
 •  Čas nabíjania: 2 hodiny 
 •  Čas svietenia: 1 - 14 hodín  
•  Stupeň krytia: IP67 (plná vodotesnosť)  
•  Odolnosťproti nárazu: IK07  
•  Materiál plášťa: vstrekovaná hliníková zliatina  
•  Prívodný kábel: 5m 2 x 0,75 mm2 H05RN-F 
 • Hmotnosť: 2,2 kg 
 • Rozmery: 235 x 233 x 88 mm  
 
 
Bezpečnostné pokyny : 
Dodržiavajte   bezpečnostné   pokyny   uvedené   na   obale   a   karte bezpečnostných  údajov  
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.  

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším  

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi. 

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181, 
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk 


