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(ELEMAX)HONDA ژنراتور برق

 
 بــرای تولیــد و تامیــن بــرق روشــنایی پرژکتــور هــا و ابــزار هــای 

برقــی موجــود در خــودرو نجــات بــکار مــی رود.
 - 60HZ  11500 - فرکانــس اســمیSHTمشــخصات فنی:مــدل

 10KVA ــدرت ــی - ق ــتارت الکتریک اس
3 فاز - هوندا ساخت ژاپن - ولتاژ380/220

HONDA ژنراتور پرتابل

 
  1/5KVA - 220V :توان خروجی 

12V/8A : DC خروجی 
2/8HP :حداکثر قدرت موتور 

20 kg :وزن 

کابل سیار فشار قوى

ــا دســتگیره   جنــس قرقــره: پالســتیک مخصــوص و ســبک ب
حمــل

ــر-  ــت - 16 آمپ ــاژ 400 ول ــوم - ولت ــه از آلومینی ــس: پای  جن
ــر ــل30 مت ــول کاب ط

ــای  ــاال - پریزه ــری ب ــاف پذی ــا انعط ــل ب ــراه کاب ــاخه هم دو ش
درپــوش دار 

 کابل: 5×5/2

قیچی کابل بر

 دارای استاندارد اروپا
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 کابل سیار 220 ولت

 
 جنــس قرقــره: آلومینیــوم نــوع اتصــال کاکتــوری )اتصــال از 

مرکــز (
 طول کابل: 50 متر 

1/5mm 2×2 :نوع کابل 

فلز یاب

 جهــت شناســایی مســیر لولــه هــای آب، گاز و غیــره - حداکثــر 
عمــق شناســایی 6 متر

 دارای سیستم شناسایی بصورت امواج صوتی می باشد.

دستگاه اتصال زمین

ــت  ــوی - موق ــار ق ــبکه فش ــرو - ش ــال نی ــن انتق ــال زمی  اتص
ــت  ــو ول ــت کیل ــی بیس ــوط هوای خط

نور افکن پر تابل

 دارای ســه پایــه تلســکوپی قابــل تنظیــم ارتفــاع - جنــس لولــه 
از گالوانیــزه گــرم - 3 عــدد 

 پرژکتور 500 تا 1000 وات 
 دارای استاندارد اروپا
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 جهت استفاده 4 مصرف کننده - پریز ها دارای در پوش 

 جنس بدنه PVC و عایق 
 دارای یک کابل

 16 آمپر 
 250v ولتاژ 

چراغ قوه دستی

 شدت نور باال با شعاع زیاد برای مشاهده 
 جنس بدنه آلومینیوم آنادایز شده از داخل و بیرون 

 مقاوم در برابر آب و ضربه 
 تعداد باطری 3 عدد 

 مارک MAGE-LITE ساخت آمریکا 

چراغ قوه دستی شارژى بزرگ

 چراغ قوه قابل شارژ 220 ولت 
 تامین کننده نیروی برق از جنس باطری نیکل کادمیوم 

 المپ 20 ولت 
 قابلیت کنترل نور خارج شده 

 منعکس کننده نور 
با کانون کنترل - چراغ قوه دارای یک باتری قابل شارژ 

 230v با دو شاخه 

چراغ قوه ضد انفجار 

 مخصوص عملیات در محیط های گازی 
)ZONES 1 AND 2 GAS GROUPS IIA, IIB, IIC(

ــا IP67، دارای 2  ــاعت، ب ــی 12 س ــش از 10 ال ــی بی ــا کارای  ب
1/5 vــری باط

 دارای استاندارد اروپا




