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ALHLIÐA LJÓSALAUSNIR  
FYRIR FAGFÓLK
Vinnuljós framtíðarinnar
Vönduðu SCANGRIP vinnuljósin eru fremst í sínum flokki og eru hönnuð fyrir alvöru 
fagfólk sem þarfnast bestu mögulegu verkfæranna í hvert verk. Með miklu úrvali 
gæðavara uppfyllum við fjölbreyttar þarfir fagfólks fyrir vinnulýsingu. Þessi ljós 
eru ætluð til notkunar við vinnu og gerð til að endast. 

Nýjasta tæknin fyrir bestu frammistöðuna
SCANGRIP gengur sífellt skrefinu lengra í þróun LED lýsingar og rafhlöðutækni 
til að skapa nýstárleg hátækni vinnuljós. Við sækjumst alltaf eftir þessari auka 
birtu, auka rafhlöðuendingu, þessum auka smáatriðum sem skipta öllu máli 
þegar þú þarft besta vinnuljósið sem er í boði. Við ábyrgjumst að okkar vörur eru 
hágæðavörur sem tryggja bestu frammistöðuna. 
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Hannað af okkur. Framleitt af okkur.

ALHLIÐA LJÓSALAUSNIR  
FYRIR FAGFÓLK

Hönnun sem virkar og endist
Við hjá SCANGRIP leggjum mikinn metnað í hönnun og notagildi varanna okkar. 
Þetta sjónarmið, ásamt löngun til að skapa stöðugt nýrri og betri afurð elur af  
sér nýsköpun. Við viljum útvega þér besta vinnuljósið sem völ er á. 

SCANGRIP vinnuljós eru einstaklega endingargóð og gerð til að þola erfiðar 
vinnuaðstæður, aftur og aftur. Allar vörurnar eru sterkbyggðar og þola notkun 
í erfiðum, blautum og skítugum vinnuaðstæðum. Ljósin eru með háa ryk- og 
vatnsvörn (IP) og þola jafnvel notkun utandyra í hvers kyns veðri.

Lengdur ábyrgðartími
Öll SCANGRIP vinnuljós eru framleidd í verksmiðjum okkar og gangast undir 
stranga gæðaskoðun. Ljósin okkar uppfylla ströngustu gæðaskilyrði og eru gerð til 
að endast. Þau eru svo góð að við bjóðum upp á lengri ábyrgðartíma. Öll SCANGRIP 
vinnuljós eru í ábyrgð í 3 ár af því að við höfum trú á vörunum sem við bjóðum upp á. 
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Hágæða vara
SCANGRIP vörur eru þekktar fyrir mikil gæði, þar sem jafnvægi milli 
verðlags og gæða er talið það besta á markaðnum. Við stundum alhliða 
gæðaprófanir og erum með  ISO 9001 vottun.

Einstök hönnun
SCANGRIP hefur vakið mikla eftirtekt á markaðnum fyrir einstaka vöru-
hönnun. Við fáum innblástur frá danskri hönnun og hugmyndir frá öðrum 
iðngreinum til að skapa glænýjar og brautryðjandi vörur.

Fremsti framleiðandi Evrópu
SCANGRIP veitir fjölbreyttasta úrvalið af endingargóðum og hagnýtum 
LED vinnuljósum á markaðnum og er fremsti framleiðandi Evrópu þegar 
kemur að vinnuljósum fyrir fagfólk.

Frumkvöðull
SCANGRIP er frumkvöðull og er alltaf tveimur skrefum á undan þegar 
kemur að sköpun og þróun nýrra LED vinnuljósa.

Frá 1906
SCANGRIP hefur framleitt hágæða handverkfæri fyrir byggingar- og 
bílaiðnaðinn í 110 ár.

// “ORIGINAL SCANGRIP” táknið er þín trygging fyrir því að 
varan sé hönnuð og þróuð af SCANGRIP í Danmörku og sé 
með skráð hönnunareinkaleyfi innan ESB
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SCANGRIP - Vinnuljós framtíðarinnar

LINE LIGHT fyrir lyftur

MAG línan

LINE LIGHT húddljós

STANDAR og FESTINGAR

UNIFORM línan

Ennisljós

FLASH LIGHT línan LINE LIGHT hugtakið

Tæknilegar upplýsingar

SLIM línan

STARNIGHT VIEW

LINE LIGHT handluktir

NOVA línan

LINE LIGHT fyrir sérsniðna 
uppsetningu
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// Endurhlaðanlega vinnuhandluktin sem allir þekkja

Með auknu ljósflæði, bæði í aðal- og áhersluljósinu, koma vinsælu 
MAG vinnuljósin að góðum notum á verkstæðinu.

MAG línan inniheldur öflug, alhliða vinnuljós sem allt fagfólk ætti 
ávallt að hafa innan seilingar! 

• Aukið ljósflæði í aðal- og áhersluljósi

• Sameinar vinnu- og vasaljós í eina vöru

• Sterkir innbyggðir seglar og inndraganlegir krókar,  
fyrir handfrjálsa notkun

• Veldu á milli 2 birtuþrepa (50% eða 100%) til að  
fá sem lengstan vinnutíma

• Endurhlaðanlegt með USB snúru

MAG - Mest seldu 
vinnuljós Evrópu
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180o

// Öflugra en nokkru sinni fyrr
MAG línan samanstendur af einstaklega öflugum vinnuljósum með verulega 
auknu ljósflæði með því að nýta nýjustu tækni á sviði aflmikilla LED ljósa.

// Vönduð hönnun og fjölbreytt notagildi
Hin einkennandi og vandaða hönnun MAG handluktanna býður upp á einstak-
lega notendavænt og þægilegt grip. Hægt er að festa handluktina hvar sem er 
með sterku innbyggðu seglunum og inndraganlegum krókum  Höfuð lampans er 
sveigjanlegt og er hægt að halla því í allt að 180 gráður.

// Endurhlaðanlegt penna skoðunarljós  
Endurbætt MAG PEN 3 býður upp á aukið ljósflæði og aukna virkni, með öflugri 
lýsingu úr aðal- og áhersluljósi.

Penna ljósið er lítið og nett og kemst því í hvern krók og kima. Í ljósinu eru 
innbyggðir seglar, bæði í hreyfanlegu klemmunni og í botni pennans, sem gera 
þér kleift að staðsetja ljósið eftir þörfum.

Vinnuljós með 
SMD LED og 
áhersluljósi 
sem veitir 
200 lúmen

Vinnuljós með 
COB LED og 
áhersluljósi 
sem veitir 
300 lúmen

Vinnuljós með COB 
LED og áhersluljósi 
sem veitir 150 lúmen

Penna vinnuljós 
með SMD LED og 
áhersluljósi sem 
veitir 80 lúmen

Endurbætt 
útgáfa   
2018

NÝTT

Endurbætt 
útgáfa   
2018

NÝTT

Endurbætt 
útgáfa   
2018

NÝTT

MAG 
03.5400

MAG 3 
03.5401

MINI MAG 
03.5403

MAG PEN 3 
03.5116
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// SCANGRIP kynnir til sögunnar endurbætta 
útgáfu af allri UNIFORM vinnuljósa línunni.

COB LED ljósræman gefur frá sér  
einstaklega öfluga og fullkomlega jafna 
lýsingu sem er ákjósanlegt fyrir  
vinnulýsingu

Einnig hefur öll línan nú fengið IP65  
þéttleikavottun.

UNIFORM - Ótrúlega sterk-
byggð og slitþolin vinnuljós

• Vörulína af endurhlaðanlegum  
COB LED vinnuljósum

• Fullkomlega jöfn og björt lýsing

• Ótrúlega sterkbyggð og slitþolin 

• Vatns- og rykheld, IP65

• Endurhlaðanleg með USB snúru

Sérlega endingargott vinnuljós
Í þessari vörulínu er UNIFORM aðal málið, með 
alla þá notkunar möguleika sem þú gætir óskað 
þér. Það verður án efa uppáhalds vinnuljósið  
þitt innan skamms. Það er einstaklega slitþolið 
og öflugt. 

Gaumljós á framhlið þess lætur þig vita hver 
rafhleðslustaðan er. Með tveggja þrepa kerfi: 
þrep 1 = 100%, þrep 2 = 50% ljósflæði.

Nett hleðslustöð 
fyrir auðvelda 
veggfestingu

Vinnuljós með 
áhersluljósi sem 
veitir allt að 500 
lúmen

Endurbætt 
útgáfa   
2018

NÝTT

UNIFORM 
03.5407
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180o

13mm

Endurbætt 
útgáfa   
2018

NÝTT

Ofur þunnt vinnuljós í vasastærð 
með áhersluljósi sem veitir allt 
að 200 lúmen 
Með þægilegu gripi og 2 þrepa kerfi

Penna vinnuljós sem veitir 
allt að 150 lúmen,  
með áhersluljósi. 
Lítið og handhægt ljós með 
vasaklemmu og 2 þrepa kerfi

UV-FORM er nýtt endurhlaðanlegt LED vinnuljós með öflugu 1.8 W 
UV-áhersluljósi. Öflugasta UV-leitarljósið á markaðnum. Ómissandi  
alhliða vinnuljós og UV leitarljós í einni vöru, sem kemur í staðinn fyrir 
sérhæfð UV leitarljós.

Útfjólubláa ljósið er hannað til að finna leka í loftkælikerfum þar sem  
það sýnir snefilefni sem annars eru ósýnileg mannsauganu. Einnig er 
það gagnlegt til að finna leka í stærri og flóknari kerfum s.s kæli-  
og frystitækjum, kælikerfum fyrir vélar, hitadælukerfum o.fl.

Einungis

Sterkbyggt vinnuljós 
með 5 m snúru, veitir 
750 lúmen 

Skilar betri árangri en  
hefðbundin flúrvinnuljós

Sveigjanlegum haus lampans er hægt að halla í allt 
að 180 gráður. Hefur sterkan innbyggðan segul 
og hreyfanlegan krók sem hægt er að krækja í 
vinnubelti.

Vinnuljós með 
UV-áhersluljósi 
(400nm), veitir allt 
að 250 lúmen

Endurbætt 
útgáfa   
2018

NÝTT

Endurbætt 
útgáfa   
2018

NÝTT

Endurbætt 
útgáfa   
2018

NÝTT

UNIPEN 
03.5420

MINIFORM 
03.5404

SUPERFORM 
03.5406

UV-FORM 
03.5408
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// SCANGRIP SLIM línan býður upp á þrjú-í-einu 
alhliða vinnuljós með ótrúlega fjölbreytt 
notagildi á hverskonar vinnusvæðum. 

SLIM - eina 3-í-1 netta ljósið á markaðnum

• 3-í-1: Skoðunarljós, vinnuljós og vasaljós,  
allt í einni handlukt

• Ótrúlega öflug birta, allt að 500 lúmen og öflugt  
áhersluljós

• Einstaklega nett og meðfærileg hönnun

• Sterkur innbyggður segill og krókur,  
til að staðsetja ljósið

• Veldu á milli 2 birtuþrepa 
 (50% eða 100%) til að fá sem  
lengstan vinnutíma

• Endurhlaðanlegt með rafhlöðuendingu  
allt að 6 klst
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270o

// Ultra-slim ljós fyrir skoðunarvinnu 
Grönn og nett hönnun luktarinnar, aðeins ø9 mm, gerir þér kleift að komast að og 
lýsa upp alla óaðgengilegustu króka og kima vinnusvæðisins. SLIM ljósið er því 
einstaklega hentugt í erfið og krefjandi skoðunarverkefni.

// Vinnuljós í vasastærð  
Bæði nýju SLIM ljósin er hægt að leggja saman. Þegar ljósið hefur verið lagt sa-
man er hægt að nota það sem hefðbundna vinnuhandlukt. Í samanlagðri stöðu er 
SLIM ljósið í hentugri vasastærð og auðvelt er að taka það með sér, hvert sem er. 

// Virkar sem vasaljós  
Öfluga 100 lúmena áhersluljósið á SLIM ljósunum gefur þér virkni vasaljóss. 
Þegar SLIM ljósið er í samanlagðri stöðu er hægt að nota það sem vasaljós með 
þægilegu gripi, en þetta er algjör nýjung á markaðnum. 

Einungis 
9 mm

Ofur nett 3-í-1 skoðunarljós 
með áhersluljósi sem veitir 
allt að 200 lúmen

Ofur þunnt 3-í-1 skoðunar-ljós 
með áhersluljósi sem veitir allt 
að 500 lúmen

SLIM 
03.5612

MINI SLIM
03.5610

11



//  Hinar vönduðu og straumlínulöguðu LINE LIGHT skoðunar 
handluktir eru framleiddar í Danmörku og eru gott dæmi um 
hvernig við göngum sífellt skrefinu lengra í þróun LED lýsingar, 
með því að skapa öflug, endingargóð og afkastamikil vinnuljós.

• Sterkbyggð, ryk- og vatnsheld (IP65)

• Einstaklega nett og grönn hönnun (ø25mm), kemst í alla 
óaðgengilegustu króka og kima vinnusvæðisins

• Krókur með segul gerir þér kleift að staðsetja ljósið

• Sveigjanleg festing með segul eða sogskál er í boði sem 
aukahlutur

SÉRLEGA NETT skoðunarljós
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360� 360�

Skoðunar vinnuljós 
með DUAL SYSTEM og 
áhersluljósi sem veitir 
allt að 600 lúmen

Endurhlaðanlegt 
skoðunar vinnuljós með 
áhersluljósi sem veitir
allt að 400 lúmen

Stillanlegur krókur með klemmu 
og segul fylgir báðum ljósunum

Afar nett hönnun, sem er aðeins 25 mm að 
þvermáli, gerir þér kleift að lýsa upp þröng 
svæði sem erfitt er að ná til

LINE LIGHT C+R
03.5243

LINE LIGHT R 
03.5244
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LINE LIGHT húddljós

DUAL SYSTEM er nýstárlegt kerfi á sviði ljósatækni.  
Nýja húddljósið er með DUAL SYSTEM sem þýðir að 
ljósið er endurhlaðanlegt og með 5 m snúru sem býður 
upp á ótakmarkaða möguleika og algjört frelsi. Það er 
ótrúlega auðvelt að skipta á milli: það tekur aðeins eitt 
augnablik að tengja snúruna, eða aftengja hana, eftir 
því sem við á.

• Aukið ljósflæði (1.000 lúmen)

• Ryk- og vatnshelt, IP65 

• Nettasta og fyrirferðarminnsta  
húddljósið á markaðnum

• Einstaklega létt, undir 1.000g

• Veldu á milli 2 birtuþrepa (50% eða 100%)  
til að fá sem lengstan vinnutíma

//  Besta húddljósið á markaðnum

14

3
PATENT PROTECTED

warranty
years



360� 360�

( 1.2 - 1.7 m )

Einnig getur BONNET LIGHT verið notað sem vinnuljós inni í bifreiðinni, annað hvort fest með 
útdraganlega haldaranum eða á framrúðuna með sveigjanlegri festingu með sogskál. 

// Lýsir upp allt vélarrýmið 

Veitir ótrúlega sterka og bjarta lýsingu sem lýsir upp allt vélarrýmið.

Ljósinu fylgir lengjanlegur haldari með mjúkum fóðruðum krókum sem 
tryggja þétt og rispufrítt grip. Haldarinn er fyrirferðarlítill og tekur 
minna pláss í geymslu.

Þegar húddljósið er ekki í 
sambandi er einnig hægt 
að nota það sem stórt 
skoðunarljós.

Gott úrval fylgihluta til að festa LINE LIGHT ljósin er í boði

// Úrval festinga

20 cm sveigjanlegur 
haldari með klemmu 
og Ø60 mm segul

20 cm sveigjanlegur 
haldari með klemmu og 
Ø60 mm sogskál

Stillanlegur krókur 
með klemmu og segul

LINE LIGHT BONNET C+R 
03.5240 

KRÓKUR 
03.5312

SVEIGJANLEGUR 
HALDARI  
03.5218 

SVEIGJANLEGUR  
HALDARI 
03.5219 
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ENNISLJÓS fyrir fagfólk

• Lýsa upp allt vinnusvæðið

• Góð rafhlöðuending

• Auðveld í notkun

• Snertilaus hreyfiskynjari sem kveikir  
og slekkur á ljósinu

Ólíkt öllum öðrum ennisljósum sem veita aðeins afmarkaðan 
ljósgeisla eru I-VIEW og ZONE hönnuð til að veita sem mesta 
lýsingu og lýsa upp allt vinnusvæðið þitt.

Með nýjustu COB LED tækninni gefa bæði ennisljósin þér 
ótrúlega jafna og bjarta lýsingu sem dreifist vel og lýsir upp 
allt sjónsviðið.

Það þarf ekki að snúa höfðinu til að geta lýst upp vinnusvæðið 
með afmörkuðum geisla.

//  Við látum hugmyndir okkar um nýstárleg vinnuljós 
fyrir fagfólk verða að veruleika
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// Endurhlaðanlegt ZONE ennisljós  
Líkt og I-VIEW er ZONE ennisljósið hannað til að veita sem mesta lýsingu og lýsa 
upp allt vinnusvæðið þitt.
ZONE er hannað fyrir fagfólk, það er sterkbyggt en létt, aðeins 84 g. Við höfum fulla 
trú á að ZONE eigi eftir að verða eitt af vinsælustu vörum okkar, þar sem verðið er 
sérstaklega hagstætt. ZONE hefur verið endurbætt og veitir nú 75/150 lúmen.

// Endurhlaðanlegt I-VIEW með snertilausum skynjara  
I-VIEW státar af nýjustu tækni á sviði endurhlaðanlegra rafhlaðna og endist því 
afar lengi í notkun. Þegar ennisljósið er stillt á hreyfiskynjun kviknar og slökknar 
á ljósinu við að hendi sé veifað fyrir framan það. 
 
Varan er hönnuð með hagkvæmni og þægindi í huga og er höfuðólin sterk og  
stillanleg. Hið sterka en netta I-VIEW höfuðljós er bæði ryk- og vatnshelt (IP65) 
og er afar létt, einungis 120 gr. I-VIEW er fáanlegt í endurbættri útgáfu sem 
veitir allt að 125/250 lúmen.

HEFÐBUNDIN 
ENNISLJÓS

I-VIEW og ZONE 
ENNISLJÓS

Tveggja þrepa stýring
Þrep 1 = 50% ljósflæði
Þrep 2 = 100% ljósflæði

Endurbætt 
útgáfa   
2018

NÝTT

Endurbætt 
útgáfa   
2018

NÝTT

ZONE 
03.5426

I-VIEW  
03.5026
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• Hannað til að nota í myrkri

• Hleðsluljós með snertilausum skynjara

• Lýsir upp allt vinnusvæðið

• Endingargott, sterkbyggt og vatnshelt

• Skiptu milli venjulegrar birtu og rauðs ljóss

// Nýtt ennisljós sem truflar ekki nætursjón

NIGHT VIEW - fyrir vinnu í myrkri
NÝTT
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632nm

Red

6500K

White

2 COLOUR LIGHT

// Veldu hvíta eða rauða vinnulýsingu
Rauða ljósið er ætlað fyrir vinnu í myrkri og veitir lýsingu án þess að yfirlýsa 
sjónhimnur sem þýðir að augun halda nætursjón.  
 
Rauð lýsing er helst þekkt í hernaði við að lesa á kort um nætur, en er einnig 
hentugt við almenna vinnu að næturlagi, til dæmis á skipum og borpöllum.  
Á skipum er rauð lýsing sérlega hentug í brúnni að næturlagi, þar sem nætur- 
sjónin yfir hafið skemmist ekki þó lýsing sé á stjórntækjunum. Ennisljós með 
rauðu ljósi henta einnig við öryggisvörslu að næturlagi eða ljóslitlar aðstæður.
 
 

// Nýjasta lýsingartækni
NIGHT VIEW veitir sérlega öfluga lýsingu sem dreifist vel og lýsir upp allt  
sjónsviðið. Það þarf ekki að snúa höfðinu til að geta lýst upp vinnusvæðið  
með afmörkuðum geisla. 

NIGHT VIEW kemur með allra nýjustu tækni í hleðslurafhlöðum með sérlega  
langri endingu og setur ný viðmið í lýsingu fyrir fagfólk.  Þegar ennisljósið er 
stillt á hreyfiskynjun kviknar og slökknar á ljósinu við að hendi sé veifað fyrir 
framan það. Þannig er hægt að kveikja/slökkva jafnvel með þykkum hönskum.

HEFÐBUNDIN
ENNISLJÓS

NIGHT VIEW 
ENNISLJÓS

Varðveittu nætursjónina

NÝTT

NIGHT VIEW  
03.5438

SKYNJARA STILLING



STAR - Sambyggt vinnuljós og flóðljós

// STAR brúar bilið milli vinnuljósa og kastara. Það er nýtt vinnuljós 
sem hefur fjölbreytt notagildi og hentar í allt!
 
 

• Ótrúlega öflug lýsing, allt að 1.000 lúmen

• Endurhlaðanlegt, allt að 5 klst. rafhlöðuending

• Vatnshelt IP65

• Notendavæn hönnun fyrir þægilegt og þétt grip

• Hreyfanlegt handfang til að staðsetja ljósið eftir þörfum

• Sterkbyggt handfang með innbyggðum segul

• Hægt að festa beint á SCANGRIP ÞRÍFÓT

• Sterkt ytra byrði úr afar höggþolnu plasti

• Innbyggður hleðslubanki
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// Vinnuljós með fjölbreytt notagildi  
STAR er hannað til að vera ljósið sem getur allt. Luktin er hönnuð með þægindi 
notandans í huga og hentar því vel sem handlukt. Með því að breyta stöðu 
handfangsins nýtist það einnig sem leitarljós. 

// Meðfærilegur kastari  
Þar sem birtan frá STAR er gríðarlega öflug, nýtist ljósið einnig til að lýsa upp 
stór vinnusvæði, þrátt fyrir að vera lítið miðað við aðra kastara. Handfangið er 
hægt að festa beint á SCANGRIP ÞRÍFÓT.

// Staðsett eftir þörfum  
Þar sem handfang STAR er hreyfanlegt er hægt að stilla ljósinu upp til að útvega 
bestu mögulegu lýsinguna  frá hárréttu sjónarhorni fyrir sérhvert verkefni. 
Einnig er hægt að smella handfanginu í læsta stöðu, þá nýtist það sem krókur til 
upphengingar. Með seglinum sem er innbyggður í handfangið geturðu fest ljósið 
á hvaða málmflöt sem er.

// Hleðslubanki 
Innbyggður hleðslubanki með USB tengi  
til að hlaða farsíma.

Hreyfanlegt handfang

Available in November

Handlukt

 
Festu ljósið beint á 
SCANGRIP ÞRÍFÓT 
fyrir lýsingu í allt 
að 3 m hæð

STAR 
03.5620
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NOVA - Vandaðasta vinnuljósið 
á markaðnum

• Ótrúlega öflug og björt lýsing, allt að 10.000 lúmen

• Birtudeyfing í 5 þrepum

• Endurhlaðanlegar útgáfur sem sýna stöðu rafhlöðunnar  
og hversu lengi ljósið getur gengið á þeirri hleðsu.

• Ný fáguð hönnun með innbyggðu handfangi

• Nýr endurhannaður standur sem hægt er að festa beint á þrífót

// NOVA vinnuljósin eru bestu, öflugustu og traustustu COB LED 
vinnuljósin á markaðnum. Þau eru gerð til að standast hörðustu 
kröfur fagfólks um alhiða ljósalausnir í krefjandi og erfiðum  
vinnuaðstæðum.

Ný endurhlaðanleg NOVA handlukt 
með birtudeyfi, USB hleðslubanka, 
innbyggða segulfestingu og veitir 
allt að 1.500 lúmen.

NOVA R 
03.5439
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Kveikt/slökkt og birtudeyfing

// Þolir erfiðustu vinnuaðstæður 
Grindin á NOVA ljósinu er gerð úr steyptu áli sem gerir það einstaklega sterkt og 
höggþolið. Einnig þolir NOVA ljósið bleytu og óhreinindi erfiðra vinnuaðstæðna 
sem og notkun við útivinnu í hverskonar veðurfari þar sem það er algjörlega 
vatnshelt (IP67).

// Hönnun fyrir skilvirka verkstæðisvinnu 
COB (chip on board) LED luktin veitir stöðuga og jafna birtu 
með háum CRI (colour rendering index) stuðli, líkt og dags-
birta, sem er einstaklega hentug lýsing fyrir vinnuaðstæður. 
Með nýja birtudeyfinum er hægt að deyfa lýsinguna í fimm 
þrepum. Með nýju innbyggðu handfangi er þægilegt að halda 
á luktinni. Hreyfanlegi standurinn getur verið notaður til að 

hengja upp luktina og til að staðsetja hana til að ná réttri lýsingu. Standurinn er 
hannaður þannig að hægt er að festa hann beint á SCANGRIP þrífótinn.

// Endurbætt endurhlaðanleg NOVA ljós 
NOVA luktirnar eru með einstöku tvískiptu kerfi. Þær eru endurhlaðanlegar og 
með snúru sem veita ótakmarkaða möguleika við notkun þeirra. Nú hefur tenging 
tvískipta kerfisins verið endurbætt og er því auðveldara og fljótlegra að tengja og 
aftengja snúruna. Endurhlaðanlegu útgáfurnar eru einnig búnar notendavænum 
gaumljósum  sem sýna stöðu rafhlöðunnar og hversu lengi luktin getur gengið á 
þeirri hleðsu.

Birtustilling

Vinnuljós með 5 m snúru, 
veitir allt að 3.000 lúmen

Vinnuljós með DUAL 
SYSTEM, veitir allt að 
3.000 lúmen

Vinnuljós með 5 m snúru, 
veitir allt að 5.000 lúmen

Vinnuljós með DUAL 
SYSTEM, veitir allt að 
5.000 lúmen

Vinnuljós með þráðlausri 
birtustillingu og 5 m snúru, 
veitir allt að 10.000 lúmen 

NOVA 3K C+R 
03.5441 

NOVA 5K 
03.5442 

NOVA 5K C+R 
03.5443 

NOVA 10K 
03.5444

NOVA 3K 
03.5440 
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ÞRIFÆTUR og FESTINGAR
// Hannað fyrir beina ásetningu NOVA 
vinnuljósanna og STAR, án breytistykkis. 
Gert úr slitþolnu og sterku dufthúðuðu 
stáli. Ætlað til notkunar innandyra jafnt 
sem utandyra.
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Festingarhnúður úr stáli 
með 10 mm gengjum 

ÞRIFÆTUR og FESTINGAR

360° læsing fyrir þéttara grip

// Stöðugur þrífótur  
SCANGRIP þrífóturinn er ómissandi þegar stilla þarf upp vinnuljósi til að lýsa 
upp ákveðið vinnusvæði. Hægt er að breyta lengd þrífótarins, allt frá 1.35 m 
upp í 3 m sem gefur möguleikann á að staðsetja ljósið í ákjósanlega hæð.

Bygging SCANGRIP þrífótarins er ákaflega stöðug sem gerir það að verkum 
að hann er fullkomlega öruggur, jafnvel í hæstu mögulegu stillingu. Til að auka 
öryggið ennfremur er hægt að festa allar snúrur kastarans í öryggisklemmur 
sem eru á hverjum fæti þrífótarins
 

// Þrífótur á hjólum fyrir breytanlega staðsetningu 
vinnuljósa  
SCANGRIP þrífóturinn á hjólum er hannaður með hreyfanleika vinnuljósa í 
huga, þá sérstaklega á verkstæðum. Með honum er auðvelt að færa ljósið á 
milli vinnusvæða án þessa að þurfa að erfiða. Þegar verkinu er lokið er fljótlegt 
og einfalt að ganga frá honum.

SCANGRIP þrífótur á hjólum er hæðarstillanlegur, frá 0.7 m allt að 1.9 m sem 
gefur möguleikann á að staðsetja ljósið á ákjósanlega 
hæð. Hjólin þrjú eru sterkbyggð og vönduð og rúlla 
auðveldlega, jafnvel á ójöfnu undirlagi. Hægt er að læsa 
tveimur þeirra til að tryggja örugga og fasta stöðu.

TVEGGJA LJÓSA FESTING 
03.5308 

Festing fyrir tvo kastara, hentar fyrir NOVA 
vinnuljósin og STAR

Hönnuð fyrir festingu vinnuljósa á 
stillansa eða rör ø40-50 mm.

Festu ljósið á hvaða málmflöt sem er

STILLANSA FESTING 
03.5341

SEGULFESTING 
03.5340

ÞRÍFÓTUR Á 
HJÓLUM 
03.5433

SCANGRIP ÞRÍFÓTUR 
03.5431
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Lítið og handhægt vasaljós sem 
veitir 50 lúmen, í 12 stykkja 
söluútstillingu

Með fókus stillingu fyrir afmarkaðan ljósgeisla  
frá 10° til 70°. Úlnliðsól og beltistaska úr nælon, 
fylgja með FLASH 100, 200 og 300.

// Úrval af sterkbyggðum og öflugum vasaljósum með Alkaline rafhlöðum

FLASH línan

Vasaljós sem veitir 
200 lúmen

Vasaljós sem veitir 
300 lúmen

Pennaljós sem veitir 
100 lúmen

Vasaljós sem veitir 
130 lúmen

FLASH PEN
03.5110

FLASH 300 
03.5107

FLASH 100 
03.5105

FLASH 200 
03.5106

FLASH MINI 
03.5102
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FLASH R línan

• Endurhlaðanlegt með USB snúru
• Sterkt og slitþolið ytra byrði
• Ljósvinkill stillanlegur frá 10°-70°
• Úlnliðsól úr sílikoni og beltistaska úr nælon fylgja
• Auðvelt að skipta um hleðslurafhlöður

// Endurhlaðanleg hágæða vasaljós, einstaklega 
sterkbyggð og öflug

Endurhlaðanlegt vasaljós
FLASH 12V vasaljósinu er hægt að stinga beint í sam-
band í 12V bílatengi, engin þörf eru á hleðslutæki, snúru 
eða rafhlöðum!

FLASH 12V vasaljósinu fylgir handfang fyrir betra grip. 
Auðvelt er að fjarlægja það á meðan hleðslu stendur

Endurhlaðanlegt 
vasaljós sem veitir 
200 lúmen

Endurhlaðanlegt 
vasaljós sem veitir 
130 lúmen

Endurhlaðanlegt 
pennaljós sem veitir 
100 lúmen

Endurhlaðanlegt 
vasaljós sem veitir 
400 lúmen

FLASH 200 R
03.5126

FLASH PEN R
03.5120

FLASH 12V
03.5124

FLASH 400 R
03.5128
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• „Óbrjótanleg“ – ótrúlega sterkbyggð  
og höggþolin

• Vatnsheld. Þola blautar og skítugar  
verkstæða aðstæður

• Lág spenna 24V DC

• Líftími LED er allt að 100.000 klst

• Framleidd í Danmörku

// Ljósin bjóða upp á ótal notkunarmöguleika og 
eru hönnuð til að mæta ólíkum þörfum fagfólks 
um sterka, markvissa vinnulýsingu.

LINE LIGHT- Einstök ljósalausn
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IP67 1:1
75° 
LJÓS-
VINKILL

// Björt lýsing, nákvæmlega þar sem þörf er á
Með innbyggðum prisma (glerstrending) brýtur LINE LIGHT ljósgeislann í 75° 
vinkil sem veitir ótrúlega bjarta og sterka birtu á ákveðnu vinnusvæði. Þetta 
kemur í veg fyrir blindun við vinnu og hægt er að snúa sjálfum lampanum til að 
fá bestu mögulegu lýsinguna. 

// Nýstárleg LED tækni
LINE LIGHT línan er gerð með nýjustu og bestu LED tækni sem kostur er á. 
Lýsingin af LINE LIGHT ljósunum er nánast tvöföld á við hefðbundin 36 W 
flúorljós. Gæði lýsingarinnar eru afar mikil og svipar til dagsbirtu sem er best 
til að greina liti, skugga og önnur smáatriði. Lýsingin er jöfn og flöktir hvorki né 
blikkar sem minnkar líkurnar á vinnuslysum.

// Ótrúlegt slitþol
LINE LIGTH er gert úr lokuðu og „óbrjótanlegu“ pressuðu akríl efni sem gerir 
það einstaklega sterkt og högghelt. Ljósið þolir jafnvel þung högg og titring frá 
iðnaðarvélum. LINE LIGHT þolir skítugar og blautar vinnuaðstæður og hrindir 
frá sér olíu og öðrum efnum. IP67 vottunin þýðir að ljósið hrindir er ryk- og 
vatnshelt. LINE LIGHT er algjörlega viðhaldsfrítt.

// Minni orkunotkun
Í samanburði við hefðbundin flúrljós nota LINE LIGHT helmingi minna rafmagn 
sem orsakar umtalsverðan sparnað.

// Birtudeyfir 
Með nýja birtudeyfinum geturðu stillt birtustigið stiglaust frá 1-100%, sérsniðið 
að þínum þörfum hverju sinni. Öllum LINE LIGHT 2-POST og LINE LIGHT 4 fylgir 
birtudeyfir en einnig er hægt að bæta honum við öll önnur LINE LIGHT ljós sem 
eru vinnustaðnum nú þegar.
 
 

Einstaklega 
nett hönnun 

Ø25 mm
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• Passar á allar tegundir og gerðir 
af 2ja pósta bílalyftum og 
færanlegum lyftupóstum

• Hannað til að vera sett á hvaða 
lyftu sem er

• Verður hluti af lyftunni

• Einfalt og auðvelt í uppsetningu

• Óþarfi að bora í lyftuna

• Inniheldur birtudeyfi

LINE LIGHT 2-POST er alhliða lausn í einni vöru, alltaf 
tilbúið til notkunar. 
 
Með seglum er hægt að staðsetja ljósaeininguna hvar 
sem er undir bifreiðina og færa hana til eftir hentisemi.

Þar sem ljósaeiningin hefur 5 m gormasnúru er  
auðveldlega hægt að nota hana til að lýsa upp allt 
svæðið í kringum bifreiðina. Einnig er hægt að lýsa upp  
afmörkuð svæði s.s. vélarrýmið eða hjólaskálarnar.

Alhliða ljósalausnir fyrir 2ja pósta 
bílalyftur og færanlega lyftupósta

HREYFANLEGAR SEGULFESTINGAR

LINE LIGHT 2 -POST 
03.5225
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// Nett hönnun 
LINE LIGHT veitir ótrúlega bjarta og sterka lýsingu undir alla 
bifreiðina, nánast tvöfalt á við hefðbundin 36 W flúrljós. Nett og 
fyrirferðalítil hönnun ljósanna hamlar ekki hreyfingu miðjutjakksins.

// Auðveld uppsetning 
Þar sem LINE LIGHT er með lágspennukerfi (24V DC), getur þú 
auðveldlega sett það upp sjálf/ur. Með hverju setti fylgja allar 
grunnfestingar, spennubreytir og snúra. LINE LIGHT settin eru 
hönnuð fyrir alþjóðlegan markað og passa á lang flestar 4ra pósta 
bílalyftur, óháð framleiðanda og vörumerki.

Bifvélavirkinn blindast ekki og  
hægt er að snúa lampanum til að fá 
lýsinguna í þann vinkil sem hentar 
best við vinnuna hverju sinni.

75� 
LJÓSVINKILL

4RA PÓSTA 
BÍLALYFTUR

Alhliða lýsingarlausn
fyrir bílalyftur

• Einstaklega björt lýsing á vinnusvæðinu

• Eykur afköst og bætir vinnuaðstæður

• Bifvélavirkinn blindast ekki af  
lýsingunni við vinnu

• Breytanlegur ljósvinkill

Dæmi um hvernig LINE LIGHT 
6 er sett upp í gryfju.

1 stk LINE LIGHT 1.630. mm, 
ásamt 25W spennubreyti, snúru 
og festingum. Veitir 1400 lúmen

2 stk. LINE LIGHT, 1.234 mm hvort 
um sig, ásamt 80W spennubreyti, 
snúru og festingum. Hvort ljós 
veitir 1.000 lúmen

4 stk. LINE LIGHT, 1.630 mm hvert 
um sig, ásamt 80W spennubreyti, 
snúru, festingum og birtudeyfi. 
Hvert ljós veitir 1.400 lúmen

6 stk. LINE LIGHT, 1.630 mm hvert 
um sig, ásamt tveimur 80W spennu-
breytum, snúru og festingum. Hvert 
ljós veitir 1.400 lúmen

LINE LIGHT 4 
03.5201

LINE LIGHT 2 
03.5202

LINE LIGHT 1
03.5203

LINE LIGHT 6 
03.5200
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LINE LIGHT einingarnar eru fáanlegar í mismunandi lengdum og geta þær 
verið notaðar einar og sér eða tengdar saman í eina lengju, allt eftir því hvert 
verkefnið er.

Ljósaeiningarnar geta verið settar saman algjörlega eftir þínu höfði, sem veitir 
endalausa möguleika.

Ljósaeiningar sérsniðiðnar  
að þínum þörfum

// Hannaðu þína ljósalausn, möguleikarnir eru  
endalausir
Þú getur tengt saman ljósaeiningar, straumbreyti og viðeigandi festingar 
til að finna þína fullkomnu ljósalausn. Mikið úrval af festingum gerir þér 
kleift að staðsetja ljósaeiningarnar nákvæmlega þar sem þú þarft þær.

HANNAÐU 
ÞÍNA LAUSN

Ljósaeining, 
838 mm, 
veitir 550 lúmen

Ljósaeining, 
1.234 mm, 
veitir 900 lúmen

Ljósaeining, 
1.630 mm, 
veitir 1.300 lúmen

Ljósaeining, 
2.027 mm, 
veitir 1.600 lúmen

LINE LIGHT 75 
03.5221

LINE LIGHT 120 
03.5222

LINE LIGHT 160 
03.5223

LINE LIGHT 200 
03.5224
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MAG PEN 3 MINI MAG MAG MAG 3

Vörunúmer 03.5116 03.5403 03.5400 03.5401

Ljósgjafi 7 SMD LED
Áhersluljós: 1x CREE XP-G2 R5

 COB LED
Áhersluljós: Öflugt LED

 7 SMD LEDs
Áhersluljós: Öflugt LED

 COB LED
Áhersluljós: Öflugt LED

Ljósstreymi, lúmen 80 Áhersluljós: 60 150 Áhersluljós: 75 200 Áhersluljós: 75 300 Áhersluljós: 150

Lýsing, lux við 50cm 110 Áhersluljós: 1500 300 Áhersluljós: 1000 425 Áhersluljós: 850 650 Áhersluljós: 4800

Stillanlegt ljósflæði Nei Nei Nei Nei

CRI Ra > 80 Ra > 80  Ra > 80 Ra > 80

CCT 6.000K 6.000K 6.000K 6.000K

Rafhlöðuending, klst Allt að 2 Allt að 4 Allt að 3 Allt að 3

Hleðslutími, klst 1.5 3 3 3.5

Rafhlaða  3.7V / 750 mAh Li-on  3.7V / 1.200 mAh Li-ion  3.7V / 1.800 mAh Li-ion  3.7V / 2.200 mAh Li-ion

Þéttleiki/höggvörn IP20  IP20 IP20 IP20

Þolir fall úr 1 m 1 m - -

Snúra 1,8 m USB  1 m USB  1 m USB  1 m USB

Rekstrarspenna - - - -

Hleðsluspenna 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A

Orkunotkun Hámark 2W Hámark 2W Hámark 2.5W Hámark 3W

Hleðslutæki fylgir Já Nei Já Já

Hitastig -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C

Stærð  174 x 31 x 21 mm  202 x 40 x 28 mm  260 x 61 x 43 mm  270 x 62 x 41 mm

Nettó þyngd  98 g  143 g  248 g 280 g

UNIPEN MINIFORM UNIFORM SUPERFORM UV-FORM

Vörunúmer 03.5420 03.5404 03.5407 03.5406 03.5408

Ljósgjafi
 COB LED

Áhersluljós: Öflugt LED
 COB LED

Áhersluljós: Öflugt LED
 COB LED

Áhersluljós: Öflugt LED
 COB LED

 COB LED Áhersluljós: 
Öflugt UV-light

Ljósstreymi, lúmen 75-150 Áhersluljós: 75 100-200 Áhersluljós: 75 250-500 Áhersluljós: 175 750 125-250 Áhersluljós: UV

Lýsing, lux við 50cm 125-250 Áhersluljós: 900 100-200 Áhersluljós: 800 475-950 Áhersluljós: 6000 1000 200-400 Áhersluljós: UV

Stillanlegt ljósflæði 2 þrep 2 þrep 2 þrep Nei 2 þrep

Ljósvinkill - 110° - - -

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6.000K 6.000K 6.000K 6.000K 6.000K

Rafhlöðuending, klst Allt að 4 Allt að 6 Allt að 4.5 - Allt að 5

Hleðslutími, klst 2.5 3 5 - 3

Rafhlaða  3.7V / 750 mAh Li-ion  3.7V / 1600 mAh Li-ion  3.8V / 3000 mAh Li-ion -  3.7V / 1600 mAh Li-ion

Þéttleiki/höggvörn  IP65  IP65 IP65  IP54 / IK08  IP20

Þolir fall úr - 1 m - - -

Snúra 1 m USB 1 m USB 1 m USB 5 m HO5RN-F 2x1 mm -

Rekstrarspenna - - -  100-240V -

Hleðsluspenna 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A - 5V / 1A

Orkunotkun Hámark 1.5W Hámark 1.5W Hámark 6W Hámark 8W Hámark 3W

Hleðslutæki fylgir Nei Já Já - Já

Hitastig -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C

Stærð  156 x 27 x 18 mm  121 x 59 x 27 mm  190 x 60 x 32 mm  270 x 49 x 31mm  157 x 59 x 31 mm

Nettó þyngd  92 g  138 g  263 g 710 g  180 g
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MAG línan

UNIFORM línan

Endurbætt 
2018

Endurbætt 
2018

Endurbætt 
2018

Endurbætt 
2018

Endurbætt 
2018

Endurbætt 
2018

Endurbætt 
2018

Endurbætt 
2018
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LINE LIGHT skoðunarljós LINE LIGHT húddljós

Allar alkaline rafhlöður eru prófaðar samkvæmt ANSI/NEMA FL-1 staðlinum

MINI SLIM SLIM

Vörunúmer 03.5610 03.5612

Ljósgjafi  COB LED
Áhersluljós: Öflugt LED

 COB LED
Áhersluljós: Öflugt LED

Ljósstreymi, lúmen  100-200 Áhersluljós: 100  250-500 Áhersluljós: 100

Lýsing, lux við 50cm 150-400 Áhersluljós: 5.200  400-800 Áhersluljós: 4.800

Stillanlegt ljósflæði 2 þrep 2 þrep

CRI Ra > 80 Ra > 80

CCT 6.000K 6.000K

Rafhlöðuending, klst Allt að 5 Allt að 5

Hleðslutími, klst 3 4.5

Rafhlaða  3.7V/1200 mAh Li-ion  3.8V/2800 mAh Li-ion

Þéttleiki/höggvörn IP30 IP30

Þolir fall úr 1 m 1 m

Snúra  1 m USB  1 m USB

Rekstrarspenna - -

Hleðsluspenna 5V / 1A 5V / 1A

Orkunotkun Hámark 2W Hámark 4W

Hleðslutæki fylgir Já Já

Hitastig -10° til +40°C -10° til +40°C

Stærð  132 x 41 x 30 mm  165 x 44 x 28 mm

Nettó þyngd 101 g 224 g

LINE LIGHT C+R LINE LIGHT R LINE LIGHT BONNET C+R

Vörunúmer 03.5243 03.5244 03.5240

Ljósgjafi
 24 SMD LED

Áhersluljós: CREE XP-G2
 16 SMD LED

Áhersluljós: CREE XP-G2
 48 SMD LED

Ljósstreymi, lúmen 600 Áhersluljós: 150 400 Áhersluljós: 150 500-1.000

Lýsing, lux við 50cm 1.300 Áhersluljós: 1500 900 Áhersluljós: 1500 1.000-2.000

Stillanlegt ljósflæði Nei Nei 2 þrep

Ljósvinkill 75° Áhersluljós: 50° 75° Áhersluljós: 50° 75°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6.000K 6.000K 6.000K

Rafhlöðuending, klst Allt að 2,5 Áhersluljós: 8 Allt að 1,5 Áhersluljós: 4 Allt að 3

Hleðslutími, klst 4 6 4

Rafhlaða  3.7V / 5200 mAh Li-ion  3.7V / 2600 mAh Li-ion  3.7V / 5200 mAh Li-ion

Þéttleiki/höggvörn  IP65 / IK07 IP65 / IK07  IP65 / IK07

Þolir fall úr - - -

Snúra  5 m / 2x1 mm2 HO5RN-F  1 m USB  5 m / 2x1.0 mm2 H05RN-F

Rekstrarspenna -  -  -

Hleðsluspenna 4.2V / 3.5A 5V / 1A 4.2V / 3.5A

Orkunotkun Hámark 8W Hámark 5.5W Hámark 13W

Hleðslutæki fylgir Já Já Já

Hitastig -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C

Stærð  ø25 x 461 mm  ø25 x 357 mm  ø25 x 1017 mm

Nettó þyngd  300 g  220 g  470 g (980 g með festingu)

SLIM línan
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ZONE I-VIEW NIGHT VIEW STAR

Vörunúmer 03.5426 03.5026 03.5438 03.5620

Ljósgjafi  COB LED COB LED Ultra high CRI+ COB LED  COB LED

Ljósstreymi, lúmen 75-150 125-250 60-160 500-1.000

Lýsing, lux við 50cm 200-400 400-600 250-500 800-1.600

Stillanlegt ljósflæði 2 þrep 2 þrep 2 þrep 2 þrep

Ljósvinkill 120° / 60° 120° / 60° 120° / 60° -

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6.000K 6.000K 6.000K RED 632mm 6.000K

Rafhlöðuending, klst Allt að 4 Allt að 5 Allt að 5 Allt að 5

Hleðslutími, klst 3 3 4 6

Rafhlaða  3.7V/800 mAh Li-on 3.8V / 1.600 mAh Li-poly 3.8V / 1.600 mAh Li-poly  3.7V/5.200 mAh Li-ion

Þéttleiki/höggvörn  IP30  IP65 / IK07  IP65 / IK07 IP65

Þolir fall úr 1 m 1 m 1 m -

Snúra 1 m USB 1 m USB 1 m USB 1 m USB

Rekstrarspenna - - - -

Hleðsluspenna 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A

Orkunotkun Hámark 2W Hámark 3W Hámark 3W Hámark 8.5W

Hleðslutæki fylgir Nei Já Já Já

Hitastig -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C

Stærð  95 x 34 x 35 mm  105 x 52 x 43 mm  105 x 52 x 43 mm  156 x 103 x 98 mm

Nettó þyngd 66 g 260 g 260 g 710 g

ENNISLJÓS STAR

NOVA R NOVA 3K NOVA 3K C+R NOVA 5K

Vörunúmer 03.5439 03.5440 03.5441 03.5442

Ljósgjafi Öflugt COB LED Öflugt COB LED Öflugt COB LED  Öflugt COB LED

Ljósstreymi, lúmen 150-1.500 300-3.000 300-3.000 500-5.000

Lýsing, lux við 50cm 200-2.000 500-5.000 500-.5000 800-8.000

Stillanlegt ljósflæði 5 þrep 5 þrep 5 þrep 5 þrep

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6.000K 6.000K 6.000K 6.000K

Rafhlöðuending, klst Allt að 10 - Allt að 14 -

Hleðslutími, klst 3.5 - 2 -

Rafhlaða 3.6V / 6000 mAh Li-ion -  11.1V / 4.400 mAh Li-ion -

Þéttleiki/höggvörn IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Þolir fall úr 1 m - - -

Snúra 1 m USB 5 m / 3x1 mm2 H05RN-F  5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F  5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

Rekstrarspenna - 100-240V -  100-240V

Hleðsluspenna 5V / 2A - 12.6V / 2.4A -

Orkunotkun Hámark 16.5W Hámark 26W Hámark 26W Hámark 42W

Hleðslutæki fylgir Já - Já -

Hitastig -10° til +40°C  -10° til +40°C  -10° til +40°C -10° til +40°C

Stærð 163 x 63 x 163 mm  235 x 88 x 233 mm  235 x 88 x 233 mm  267 x 87 x 262 mm

Nettó þyngd 705 g  2.15 kg  1.72 kg  2.66 kg

NOVA línan

Endurbætt 
2018

Endurbætt 
2018

3636

NÝTT



 

Allar alkaline rafhlöður eru prófaðar samkvæmt ANSI/NEMA FL-1 staðlinum

FLASH PEN FLASH 100 FLASH 200 FLASH 300 FLASH MINI

Vörunúmer 03.5110 03.5105 03.5106 03.5107 03.5102

Ljósgjafi CREE XP-G  CREE XP-G CREE XP-G  CREE XP-G  Öflugt LED

Ljósstreymi, lúmen 100 130 200 300 50

Lýsing, lux við 50cm 300-4000 800-12.000 800-22.000 1.200-35.000 2.000

Stillanlegt ljósflæði Nei Nei Nei Nei Nei

Ljósvinkill 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°

Ljósdrægni Allt að 75 m Allt að 125 m Allt að 180 m Allt að 210 m Allt að 50 m

CRI Ra > 70 Ra > 70 Ra > 70 Ra > 70 Ra > 65

CCT 6.000K 6.000K 6.000K 6.000K -

Rafhlöðuending, klst Allt að 6 Allt að 7 Allt að 3 Allt að 9 Allt að 10

Hleðslutími, klst - - - - -

Rafhlaða  2xAAA / 1.5V Alkaline  3xAAA / 1.5V Alkaline  2xC / 1.5V Alkaline  3xC / 1.5V Alkaline  3xAAA / 1.5V Alkaline

Þéttleiki/höggvörn  IP54  IP54 IP54  IP54  IP54

Þolir fall úr 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Snúra - - - - -

Rekstrarspenna - - - - -

Hleðsluspenna - - - - -

Orkunotkun Hámark 2.5W Hámark 2.5W Hámark 4W Hámark 5W Hámark 1W

Hleðslutæki fylgir - - - - -

Hitastig -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C

Stærð  148 x 20 x 16 mm  ø32 x 111 mm  ø40 x 165 mm  ø42 x 216 mm  ø28 x 102 mm

Nettó þyngd 60 g 130 g  238 g  550 g 84 g

FLASH línan

NOVA 5K C+R NOVA 10K

Vörunúmer 03.5443 03.5444

Ljósgjafi  Öflugt COB LED  Öflugt COB LED

Ljósstreymi, lúmen 500-5.000 1.000-10.000

Lýsing, lux við 50cm 8.000 16.000

Stillanlegt ljósflæði 5 þrep 5 þrep

CRI Ra > 80 Ra > 80

CCT 6.000K 6.000K

Rafhlöðuending, klst Allt að 12 -

Hleðslutími, klst 2 -

Rafhlaða  11.1V / 5200 mAh Li-ion -

Þéttleiki/höggvörn IP67 / IK07 IP67 / IK07

Þolir fall úr - -

Snúra  5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F  5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

Rekstrarspenna -  100-240V

Hleðsluspenna 12.6V / 4.3A -

Orkunotkun Hámark 42W Hámark 84W

Hleðslutæki fylgir Já -

Hitastig -10° til +40°C -10° til +40°C

Stærð  267 x 87 x 262 mm  302 x 102 x 298 mm

Nettó þyngd  2.12 kg  4 kg

NOVA línan
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LINE LIGHT 2-POST LINE LIGHT 1 LINE LIGHT 2 LINE LIGHT 4 LINE LIGHT 6

Vörunúmer 03.5225 03.5203 03.5202 03.5201 03.5200

Ljósgjafi  2 x 96 SMD LED  216 SMD LED  2 x 156 SMD LED  4 x 216 SMD LED  6 x 216 SMD LED

Ljósstreymi, lúmen  2 x 600 1.400  2 x 1.000  4 x 1.400  6 x 1.400

Lýsing, lux við 50cm  2 x 1.300 1.600  2 x 1.600  4 x 1.600  6 x 1.600

Stillanlegt ljósflæði Stiglaust Nei Nei Stiglaust Nei

Ljósvinkill 75° 75° 75° 75° 75°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6.000K 6.000K 6.000K 6.000K 6.000K

Rafhlöðuending, klst - - - - -

Hleðslutími, klst - - - - -

Rafhlaða - - - - -

Þéttleiki/höggvörn  IP67 / IK07  IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Þolir fall úr - - - - -

Snúra
 8 m / H03VV-F 

2x0.5 mm2

8 m / H03VV-F 
2x0.5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2x0.5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2x0.5 mm2

 8 m / H03VV-F 
2x0.5 mm2

Rekstrarspenna - - - - -

Hleðsluspenna  24V  24V 24V  24V 24V

Orkunotkun Hámark 2x9W Hámark 20W Hámark 2x15W Hámark 4x20W Hámark 6x20W

Hleðslutæki fylgir - - - - -

Hitastig -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C

Stærð  2 x ø25 x 770 mm  ø25 x 1.630 mm  2x ø25 x 1.234 mm  4x ø25 x 1.630 mm  6x ø25 x 1.630 mm

Nettó þyngd 2,9 kg 1,4 kg 2,1 kg 4,5 kg 8 kg

LINE LIGHT línan

FLASH 12V FLASH PEN R FLASH 200 R FLASH 400 R

Vörunúmer 03.5124 03.5120 03.5126 03.5128

Ljósgjafi  LED ljós  CREE XP-G2  CREE XP-G2  CREE XM-L2

Ljósstreymi, lúmen > 130 100 200 400

Lýsing, lux við 50cm > 900-8.000 500-800 1000-15.000 1.500-25.000

Stillanlegt ljósflæði Nei Nei Nei Nei

Ljósvinkill 10°-70° 10°-70° 10°-70° 10°-70°

Ljósdrægni Allt að 100 m Allt að 90 m Allt að 200 m Allt að 280 m

CRI > 70 > 70 > 70 > 65

CCT 6.000K 6.000K 6.000K 6.000K

Rafhlöðuending, klst Allt að 1 Allt að 2 Allt að 2 Allt að 2

Hleðslutími, klst 2 4 6 6

Rafhlaða  3.7V 550 mAh Li-ion  3.7V / 1.100 mAh Li-ion  3.7V / 2.600 mAh Li-ion  3.7V / 2.600 mAh Li-ion

Þéttleiki/höggvörn  IP30  IP30  IP30  IP30

Þolir fall úr 1 m 1 m 1 m 1 m

Snúra  Stykki fyrir bílatengi 1 m USB 1 m USB 1 m USB

Rekstrarspenna - - - -

Hleðsluspenna  10-28V 5V / 1A 5V / 1A 5V / 1A

Orkunotkun - - - -

Hleðslutæki fylgir - Já Já Já

Hitastig -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C

Stærð  ø30 x 105 mm  ø18.8 x 160 mm  ø38 x 160 mm  ø42 x 179 mm

Nettó þyngd  106 g (118 g með hulstri) 85 g 230 g 420 g

FLASH R línanTÆ
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// Prófað og vottað 
Sérfræðingar SCANGRIP sjá til þess að vinnuljós okkar uppfylli öll skilyrði og fylgi 
öllum reglugerðum. Vinnuljósin eru framleidd í okkar eigin verksmiðjum og gangast 
undir strangt gæðaeftirlit samkvæmt viðeigandi reglugerðum. Ljósin okkar eru í 
hæsta gæðaflokki og eru vottuð samkvæmt reglugerðum, tilskipunum og sam-
hæfðum stöðlum Evrópusambandsins. Við höfum ISO9001 vottun frá Bureau Veritas.

Allar alkaline rafhlöður eru prófaðar samkvæmt ANSI/NEMA FL-1 staðlinum

Ljósgjafi Lúmen   
 & Lux

Rafhlöðuending Hleðslutími Rafhlaða IP þéttleiki IK höggvörn

Fallþol Snúra Rekstrarspenna

Nettó þyngdStærðHitastig

Hleðsluspenna Orkunotkun

CRI CCT KelvinLjósvinkill

Þú getur tengt saman ljósaeiningar, straumbreyti og viðeigandi festingar til að finna þína fullkomnu ljósalausn. Mikið úrval af festingum gerir þér kleift að staðsetja 
ljósaeiningarnar nákvæmlega þar sem þú þarft þær. Skoðaðu úrvalið á vefsíðu okkar.

LINE LIGHT 75 LINE LIGHT 120 LINE LIGHT 160 LINE LIGHT 200

Vörunúmer 03.5221 03.5222 03.5223 03.5224

Ljósgjafi  96 SMD LED  156 SMD LED  216 SMD LED  276 SMD LED

Ljósstreymi, lúmen 600 1.000 1.400 1.800

Lýsing, lux við 50cm 1.300 1.600 1.600 1.600

Stillanlegt ljósflæði Nei Nei Nei Nei

Ljósvinkill 75° 75° 75° 75°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6.000K 6.000K 6.000K 6.000K

Rafhlöðuending, klst - - - -

Hleðslutími, klst - - - -

Rafhlaða - - - -

Þéttleiki/höggvörn  IP67 / IK07  IP67 / IK07  IP67 / IK07  IP67 / IK07

Þolir fall úr - - - -

Snúra - - - -

Rekstrarspenna - - - -

Hleðsluspenna  24V  24V 24V  24V

Orkunotkun Hámark 9W Hámark 15W Hámark 20W Hámark 26W

Hleðslutæki fylgir - - - -

Hitastig -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C -10° til +40°C

Stærð  ø25 x 838 mm  ø25 x 1.234 mm  ø25 x 1.630 mm  ø25 x 2.027 mm

Nettó þyngd 500 g 600 g 700 g 800 g

LINE LIGHT línan
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Sérhæfðar ljósalausnir fyrir fagfólk

Vinnuljós eru mikilvæg verkfæri í mörgum verkefnum og við tökum það mjög  
alvarlega þegar við þróum sérhæfð vinnuljós fyrir sérstök vinnusvæði og verkefni 
s.s. sprengistraust vinnuljós og vinnuljós fyrir nákvæma litasannreyningu í  
málningar- og detailingiðnaðinum.

SPRENGITRAUST VINNULJÓS

DETAILING OG LITASANNREYNING
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// SCANGRIP er fremsti framleiðandi Evrópu  
þegar kemur að vinnuljósum fyrir fagfólk og veitir 
fjölbreyttasta úrvalið af vinnuljósum með nýjustu 
LED tækninni á markaðnum.

SCANGRIP er nýsköpun frá Danmörku: Allar vörur eru hannaðar og 
þróaðar af SCANGRIP í Danmörku og framleiddar í verksmiðjum 
SCANGRIP.

SCANGRIP hefur vakið mikla eftirtekt á markaðnum fyrir  
vöruhönnun sína og er þekkt fyrir hágæða vörur.

SCANGRIP stefnir alltaf á fullkomnun og er stöðugt að  
endurbæta ljósflæði, endingartíma rafhleðslu, hönnun, endingu, 
notendaþægindi og virkni. Markmiðið er að setja nýjan staðal 
þegar kemur að vinnuljósum fyrir fagfólk.

SCANGRIP var stofnað árið 1906 og hefur framleitt hágæða  
handverkfæri fyrir byggingar- og bílaiðnaðinn í 110 ár.

Sérhæfðar ljósalausnir fyrir fagfólk
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Hannað af okkur. Framleitt af okkur.

3
PATENT PROTECTED

warranty
years

43



SC
AN

GR
IP

.C
OM

FOSSBERG
I Ð N A Ð A R V Ö R U R  O G  V E R K F Æ R I

Sölustaðir um land allt

  // Dugguvogi 6 – 104 Reykjavík - Sími: 57 57 600 - fossberg@fossberg.is - www.fossberg.is

S: 771 4080
Húsavík

S: 431 5155
Akranesi

S: 436 6500
Hellissandi

S:430 1415
Stykkishólmi

S: 570 9840
Selfossi

S: 455 2320
Hvammstanga

S: 461 2288
Akureyri
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