
2780R 
• Акумулятор Lithium-Ion  
  (в комплекті)
• Дальність освітлення
  до 127 м
• 6 режимів освітлення
• Індикація рівня заряду

3410M 
• Батареї 3АА (не входять 
  в комплект)
• Фотолюмінісцентний 
  корпус
• Поворотна голова на 90°
• Можливість працювати 
  обома вільними руками 

2765Z0 
• Батареї 3АAА
  (в комплекті)
• Маленька вага 96 г
• 4 режими освітлення
• Індикація рівня заряду
• Сертифікати:
     II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

3315RZ0-RA
• Акумулятор Lithium Iron
  Phosphate (в комплекті)
• Регульований прямокутний
  адаптер
• Індикація рівня заряду
• 2000 циклів заряду
• 3 режими освітлення
• Сертифікати:
     II 2G EX ib op is IIC T4 Gb
     II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Н АФТО ГАЗ О ВА  ГА ЛУЗ Ь

«Багато розорилися через те,
що намагалися купити на гріш дешевше».

Бенджамін Франклін

Компанія ТОВ «ОЦ Профекс», як екс-
клюзивний дистриб’ютор бренду 
PeliTM в Україні, представляє про-
мислові захисні кейси та професійне 
освітлення, в тому числі вибухоза-
хищене, відповідно до Європейської 
Директиви ATEX. В категорії профе-
сійного освітлення представлені уда-
ростійкі персональні/групові ліхтарі 
та мобільні акумуляторні системи, 
що витримують багатократні падіння 
та продовжують працювати в різних 
погодних умовах.

Вища якість, безстрокова гарантія 
майже на весь асортимент продукції 
та наявність сервісного центру в Укра-
їни дають можливість використання 
освітлювальних приладів безкінеч-
но, що у довгостроковій перспективі 
суттєво знижує витрати у порівнянні 
з дешевою неякісною продукцією, що 
швидко ламається і потребує щоріч-
ної заміни.

Найбільшим попитом у Нафтогазовій галузі користуються вибухозахищені ліхтарі PELI. Відповідно до суворих вимог Дирек-
тиви ATEX 2014/34 / ЄС вони не становлять загрози займання під час роботи в небезпечних місцях. В сертифікованих лабо-
раторіях ліхтарі тестують на такі характеристики: падіння, сильний вплив навколишнього середовища, захист від попадання 
води та пилу мінімум IP54. Довговічність і безпека забезпечуються конструкцією приладу. На кожному світильнику, серти-
фікованому ATEX, на його корпусі повинен бути надрукований код, який вказує на можливість безпечного використання 
ліхтаря без ризику вибуху в той чи іншій небезпечній зоні.

Весь асортимент продукції та ціни є на сайті – profeks.org.
Нижче представлені товари, що відповідають запиту українського ринку відносно ціни/якості:
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                                                  2690Z0 
              • Батареї 3АAА (в комплекті)
• Маленька вага 116 г
• Зручний вмикач
• Сертифікати:
     I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, 
     II 1D Ex ia IIIC T65ºC Da

3315Z0
• Батареї 3АА
  (в комплекті)
• Можливість кріплення 
  на каску
• Сертифікати:
     II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, 
     II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da

1975Z1 
• Батареї 3АА (в комплекті)
• Можливість кріплення 
  на каску
• Сертифікати:
     II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb
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3415MZ0 
• Батареї 3АА (не входять 
  в комплект)
• Поворотна голова на 90°
• Можливість працювати 
  обома вільними руками
• Сертифікати:
     II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

9410L
• Аккумулятор Lithium-Ion 
  (в комплекті)
• Вага всього 1,27 кг
• Дальність освітлення
  до 453 м
• 3 режими освітлення



МОБІЛЬНІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ створені для заміни генераторних установок, що працюють від палива, незручні у ви-
користанні та мають багато недоліків.

На відміну – Мобільні системи PELITM мають підвищену продуктивність, безшумну роботу, відсутність вихлопних газів, низь-
ку тепловіддачу, працюють в будь-яких погодних умовах та в приміщенні. Моделі відрізняються між собою розміром, кількіс-
тю світлових голів з поворотним механізмом на 360 °, силою світла, наявністю активації через. Час використання у середньо-
му до 24 годин, можливість заряду від 220 та 12 Вольт.

ЗахИСТ ПрИ ТраНСПОрТУВаННІ Та 
зБЕрІгаННІ ПОрТаТИВНОгО ОБЛаД-
НаННЯ Та ПЕрСОНаЛЬНИх рЕчЕй

Вже більше 40 років військові, пожежні, 
правоохоронні органи та спеціалісти з 
різних промислових галузей надають 
перевагу пластиковим кейсам PELI, що 
витримують будь-які навантаження, є 
водонепроникними, стійкими до тем-
ператур від -40° до +99°С та хімічних 
розчинів. Продукція представлена ши-
рокою розмірною лінійкою.

НаШІ КОНТаКТИ:
ТОВ «ОЦ Профекс»
Офіційний дистриб’ютор Peli ProductsTM в Україні
Феодосійський провулок, 14, оф. 2,
м. Київ, 03028
тел.   +38 (044) 502 11 24
наш сайт: profeks.org
Ми в Facebook: www.facebook.com/pelicanUA
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©Peli Products, S.L.U., 2020 Все товарные знаки являются зареги-
стрированными и (или) незарегистрированными товарными зна-
ками Pelican Products, Inc., ее дочерних компаний и (или) филиалов. 
Все сведения, приведенные в этом каталоге, являются верными на 
момент печати, но для получения актуальной информации посети-
те сайты www.peli.com и www.pelicatalogue.com.

9470 

Акумулятор SLA

9430 

• Відповідає
   вимогам 
   ROHS та CE
• Акумулятор SLA

9490  

 Акумулятор SLA

9440 

Акумулятор Li-on

9460 

Акумулятор SLA

9600 
• Велика площа освітлення
• Можливість підключення 
  декількох голів до одного 
  джерела живлення 
• Вхідна напруга 110–240В


