
 

INSPECTIE ZAKLAMP 
DI0080 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

De Inspectie zaklamp is een robuuste en handzame zaklamp met extreem sterke 
powerLED. De lichtbundel heeft een instelbare focus wat de zaklamp bijzonder 
geschikt maakt voor de meeste vormen van inspectie. De lamp produceert een 
lichtsterkte van maar liefst 600 lumen en is zichtbaar tot 160 meter. De Li-ion 
accu kan extern worden opgeladen in de meegeleverde acculader.  
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Metaalbescherming, stralen, schilderen, laboratorium, verfproductie, natlakken, schilderwerken, 
gebouwbeheer 
 
FEATURES 

• Draaibare kop om de lichtstraal te focussen 
• Waterproof en shockproof behuizing IP65 
• Vergulden contacten 
• Lichtgewicht – 150g (excl. batterij) 
• 6 verschillende licht opties: Hoog / stap-voor-stap dimmen / Laag / Strobe / Thunderbolt strobe / SOS 
 
LEVERINGSOMVANG 

• Inspectie zaklamp 
•  Li-ion oplaadbare batterij 3.7V 
• AC oplader  
• DC oplader 
• USB 
• Etui 
• Draagkoord 

 
BESTELINFORMATIE 

DI0080        Inspectie Zaklamp 
 
SPECIFICATIES 

Afmetingen   :  37 x 167 mm Oplaadduur :    4-8 uur 
Power   :  1 stuks Li-Ion batterij 18650 Brandtijd :    Hoog 10h / Laag 30h 
Licht bron :  LED chip US Cree LED Schokbestendig :   van een hoogte tot 1m 
Output :  max. 600 Lumen Contacten :    Verguld   
Bereik :  45-160 meter Materiaal :  Aluminium alloy 6061-T6 
IP Graad :  IP65 stof- en waterbestendig 
 



 

GEBRUIK 

Zie handleiding 
 
ONDERHOUD 

• Ondanks het robuuste ontwerp, is dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
• Reinig minimaal twee maal per jaar de schroefdraden en O-ringen en breng een dun laagje siliconen olie 

of vet aan. 
• Gebruik bij het reinigen een zachte doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een staalborstel 

of schuurpapier. Dit kan, overigens net als agressieve schoonmaakmiddelen, onherstelbare schade 
veroorzaken. Reinigen kan met normale zeep of niet-agressieve reinigingsmiddelen.  

 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• Zaklampen kunnen tijdens langdurig gebruik warm worden. Laat de lamp niet onbeheerd branden en 
houd de lamp uit de buurt van brandbare materialen. 

• De Li-Ion accu’s bevatten geen schadelijke zware metalen echter adviseren wij in het belang van het 
milieu de accu’s in te leveren op de aangewezen locaties. 

• Vergewis u ervan dat het instrument volledig is uitgeschakeld als u de accu verwisselt 
 
DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
De in deze datasheet gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor een 
ander doel, dan hierboven omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te vragen of 
het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle adviezen die 
we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze datasheet, hetzij via andere wegen) correct zijn, hebben we 
geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de vele factoren die invloed 
hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek schriftelijk bevestigen, accepteren 
we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik 
of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De 
gegeven informatie in deze datasheet is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en 
ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 
 
 


