
HANDLAMPA HL 500  
En tålig handlampa med IP 65 och IK10 
klassning som klarar tuffa miljöer utan att 
påverkas av fukt och smuts.

Ljusutbyte väljs med strömbrytare. Läge 1 
ger 100lm i 1h och läge 2 ger 45 lm i 3h.

HL500 är första hand avsedd för ställverk, 
maskinrum, kontrollrum etc men fungerar 
även som arbetslampa.

NÖDDRIFTSFUNKTION 
För att spara batterikapacitet ställs 
normalt handlampan i läge 2 så att den 
tänder upp vid spänningsbortfall för att 
man lätt kunna finna den. Därefter kan 
man växla till läge 1 för att hitta vägen 

ut eller stänga av en potentiellt farlig 
process. Handlampan kan dock ställas in 
så den inte tänder upp vid strömavbrott.

Laddas med 230Vac via vägguttag.

DATA  
Spänning 230 Vac 
Frekvens 50 Hz 
Kapslingsklass IP 65 
Slagtålighet IK10 
Skyddsklass klass II 
Godkänd CE

UTFÖRANDEN 
• Med inbyggt aggregat 
• LED 
• Justerbart handtag

MONTAGESÄTT STANDARD 
• Dikt vägg 

FÄRGVAL

Svart

Beställningsnr

Handlampa HL 500

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. 
Teknisk beskrivning på baksidan. 

HL500 har justerbart handtag.Väggfäste ingår.

HANDLAMPA
HL 500

Tålig och kraftfull handlampa.
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KABELINFÖRING Sladd med stickpropp ingår

LJUSKÄLLA LED 1W
(ingår vid leverans)  

NÖDDRIFTSTID Strömbrytare läge 1: 100lm/1h 
  läge 2: 45lm/3h 

BATTERITYP NiCd 2,4V 1,6Ah

VIKT 0,7 kg

Teknisk beskrivning

MÅTT

HANDLAMPA
HL 500

FÖRVÄNTAD 
LIVSLÄNGD 

Förväntad 
livslängd* 
(år)

Bergdahls AB 
GARANTI** 
(år)

Amaturstomme > 10

Elektronik > 10

Batteri > 5
*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt 
förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både 
kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala 
omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), 
vibrationer förkorta livslängden. 
**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven 
garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. 
Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.


