
SCANGRIP EXPLOSIE VEILIGE WERKVERLICHTING

Te gebruik voor GAS Zone 1 & 2 en STOF Zone 21 & 22

Scangrip EX proof een hoogwaardige serie LED werklampen

UNI-EX multifunctionele EX LED werklamp met laadstation

Hoge lichtopbrengst, extreem duurzaam, bestand tegen vuile omgevingen,

comfortabele ergonomische grip.

Gedurende inspectie kan de lamp met ingebouwde haak worden opgehangen

of met de ingbouwde magneet worden geplaatst waardoor de handen vrij 

blijven voor de werkzaamheden. 

De kop van de lamp is 180˚ zwenkbaar dus zeer flexibel in gebruik.

De lamp laat zich eenvoudig aan de broekriem dragen door de ingebouwde

draagclip. 

Meegeleverd wordt een laadstation die ook aan de muur gemonteerd 

kan worden. 

De UNI-EX is voorzien van 2 lichtbronnen, één in de kop van de lamp

zodat deze als zaklamp gebruikt kan worden en één in de lange zijde

voor gebruik als een werklamp.

Twee lichtstanden 50% en 100% lichtopbrengst.

Werktijd op één batterijlading tot wel 6 uur. De intelligente batterij

indicator op de achterzijde toont informatie over het niveau van de

batterij. Om dit af te lezen wordt er gedurende 3 seconden de

aan/uit schakelaar ingedrukt gehouden.

Nummer Omschrijving

90SCAN035600 Scangrip UNI-EX handlamp

Hoog efficiënte COB LED en SPOT SMD LED 

Stand 1 = 150 lumen

Stand 2 = 290 lumen

Spot = 95 lumen

190/380 lux@0,5mtr

Spot 350 lux@0,5 mtr

Batterijduur 6 / 3 uur

Spot 3 uur

Batterij 3,2V 2800mAh

Type Lithium Iron Phosphate

Laadduur 4 uur

Bescherming IP65
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NOVA-EX multifunctionele EX LED werklamp 

Krachtige COB-LED werklamp met een zeer hoge lictopbrengst.

De nieuwe COB chip LED technologie verzorgt een uniform en

compleet helder licht met een zeer hoge CRI (Colour Rendering

Index) waarde, welke daglicht benadert en is dus een zeer 

effectieve werkverlichting. 

Afhankelijk van de werkomstandigheden kan er keuze gemaakt

worden uit 2 lichtopbrengsten 50% of 100%.

De behuizing is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium,

is schokbestendig en verdraagt zelf sterke schokken en

klappen. Bestand tegen vieze en vochtige omstandigheden om

in allerlei weercondities te kunnen gebruiken door een beschermings-

graad van IP65.

Een geïntegereerde draagbeugel welke als flexibele standaard

gebruikt kan worden of als ophangbeugel om de lamp in de

juiste positie te kunnen plaatsen.

De NOVA-EX wordt geleverd met een 10 meter lange kabel.

Nummer Omschrijving

90SCAN035619 Scangrip NOVA-EX werklamp

Hoog efficiënte COB LED

Stand 1 = 1700 lumen

Stand 2 = 3400 lumen

2900/5800 lux@0,5mtr

10 mtr kabel met Schuko plug

100-240V 50/60Hz

35W stroomverbruik

Bescherming IP65
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NOVA-EX R multifunctionele OPLAADBARE EX LED werklamp 

De ultime werklamp voor plaatsen waar geen stroom aanwezig is.

Krachtige COB-LED werklamp met een zeer hoge lictopbrengst.

De nieuwe COB chip LED technologie verzorgt een uniform en

compleet helder licht met een zeer hoge CRI (Colour Rendering

Index) waarde, welke daglicht benadert en is dus een zeer 

effectieve werkverlichting. 

Afhankelijk van de werkomstandigheden kan er keuze gemaakt

worden uit 2 lichtopbrengsten 50% of 100%.

De behuizing is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium,

is schokbestendig en verdraagt zelf sterke schokken en

klappen. Bestand tegen vieze en vochtige omstandigheden om

in allerlei weercondities te kunnen gebruiken door een beschermings-

graad van IP65.

Een geïntegereerde draagbeugel welke als flexibele standaard

gebruikt kan worden of als ophangbeugel om de lamp in de

juiste positie te kunnen plaatsen.

De NOVA-EX R wordt geleverd met een 5 mtr laadkabel.

Nummer Omschrijving

90SCAN035618 Scangrip NOVA-EX R OPLAADBARE werklamp

Hoog efficiënte COB LED

Stand 1 = 2000 lumen

Stand 2 = 40000 lumen

3000/6000 lux@0,5mtr

5 mtr laadkabel met Schuko plug

Batterijduur 3 / 6 uur

Batterij 19,2V 1400mAh

Type Lithium Iron Phosphate

Oplaadduur 2 uur

Bescherming IP65
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NOVA-EX Accessoires

Magnetische ophangbeugel EX

Ontworpen om de NOVA-EX werklamp aan een magnetisch

oppervlak te kunnen monteren. 

De beugel is uitgevoerd met twee extreem sterke in rubber

geplaatste magneten met een hechtkracht van meer dan 

10 kilo per magneet.

ATEX statement No. 64.105.17.02770.01

Nummer Omschrijving

90SCAN035616 Scangrip NOVA-EX magnetische beugel

Steigerbuis ophangbeugel EX

Ontworpen om de NOVA-EX werklampen flexibel te kunnen

positioneren aan een rond object van Ø40-50mm.

ATEX statement No. 64.105.17.02965.01

Nummer Omschrijving

90SCAN035609 Scangrip NOVA-EX steigerbuis beugel

3-poot statief EX

Ontworpen om de NOVA-EX werklampen in iedere situatie te 

kunnen plaatsen waar verlichting in verschillende hoogtes en

hoeken gewenst is.

Het statief is gemaakt van uiterst duurzaam staal voorzien van

een hoogwaardige poedercoating.

Voor extra veiligheid bij gebruik van het statief zijn er speciale

veiligheidsclips aangebracht om de kabel te positioneren en 

te geleiden langs de poten van het statief.

Eventueel overtollige kabel kan om de clips gewonden worden.

ATEX  statement No. 64.105.17.02966.01

Nummer Omschrijving

90SCAN035607 Scangrip NOVA-EX 3-poot statief
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SCANGRIP MIDI-EX LED

Oplaadbare handzame EX-Proof werklamp voor de professionele gebruiker.

Geeft een uniform en krachtig lichtbeeld.

De extreem duurzame MIDI-EX Lamp heeft een zeer stevige behuizing en de 

vorm van de lamp biedt een ergonomische grip voor de gebruiker.

De lamp is gemakkelijk op de werkplek op te hangen met de stevige 

draaibare en inklapbare haak of aan een metalen oppervlak te bevestigen

met de ingebouwde krachtige magneetvoet. 

Zo houdt U beide handen vrij om te werken. 

De flexibele kop kan tot 180 graden kantelen. 

De lamp kan in de zak worden meegenomen of met de ingebouwde 

riemclip aan de broekriem worden gehangen.

De MIDI-EX Lamp is voorzien van een sterke LED lamp in de kop en

een krachtige LED lichtbron in de voorzijde van de lamp.

De voorzijde LED heeft 2 lichtstanden 50% en 100% lichtopbrengst.

Geschikt voor Gas Zone 2 en Stof Zone 22.

II 3G Ex ic IIC T5 Gc

II 3D Ex ic IIIC T100⁰C Dc

Gepatenteerd EU Design 5597010

Nummer Omschrijving

90SCAN035611 Scangrip MIDI-EX  OPLAADBARE werklamp

Hoog efficiënte COB LED / Spot: SMD LED

Stand 1 = 100 lumen

Stand 2 = 200 lumen

Spot = 100 lumen

140/280 lux@0,5mtr, Spot 560 lux@0,5 mtr

Batterijduur 2,5 uur / Spot 2 uur.

Batterij 3,8V 1600mAh

Type Lithium Ion

Oplaadduur 2 uur

Bescherming IP65

Gewicht 236 gram.

90-10.4



Scangrip EX-VIEW Hoofdlamp

Uitgevoerd met de nieuwste COB-LED technologie, biedt de EX-VIEW een

extreem krachtige verlichting in een breed lichtveld waardoor het gehele

werkobject goed wordt verlicht. 

De EX-VIEW is duurzaam en opmerkelijk licht van gewicht in vergelijking

met andere hoofdlampen welke geschikt zijn voor EX toepassingen.

De lamp is voorzien van een sterke geweven en verstelbare band.

Met de sensor modus kan de lamp door een beweging van de hand

aan- en uitgeschakeld worden zelfs bij het dragen van een handschoen.

Als extra functie kan de lamp worden losgemaakt van de band en 

met de ingebouwde magneet op een stalen oppervlak worden 

geplaatst en zo als werklamp dienen.

Geschikt voor Gas Zone 2 en Stof Zone 22.

II 3G Ex ic IIC T5 Gc

II 3D Ex ic IIIC T100⁰C Dc

Gepatenteerd EU Design 5597010

Nummer Omschrijving

90SCAN035606 Scangrip EX-VIEW  OPLAADBARE hoofdlamp

Hoog efficiënte COB LED / Spot: SMD LED

Floodlight 200 lumen

Spot = 100 lumen

320 lux@1,0mtr, Spot 1040 lux@1,0 mtr

Batterijduur 2,5 uur / Spot 5 uur.

Batterij 3,8V 1600mAh

Type Lithium Ion

Oplaadduur 3,5 uur

Bescherming IP65

Gewicht 185 gram.
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SCANGRIP EX producten te gebruik voor GAS EX Zone 1 & 2 en STOF EX Zone 21 & 22
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