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Kahva ja valo aina oikeaan 
suuntaan:  
ESYLUXin käsivalonheitin 
SLP-2 
ESYLUX esittelee uuden SLP-2-käsivalonheittimen, joka on monikäyttöinen 
valaisin sisätiloihin ja hälytysajoneuvoihin. Ergonominen kahva on 
suunnattu kulku- ja valaistussuuntaan, mikä helpottaa valaisimen käsittelyä. 
Useat käyttötilat, kallistettava valaisinpää ja vaihtoehtoiset 
asennusmahdollisuudet mahdollistavat valaisimen joustavan käytön.  
 
Luotettavaksi avuksi sisätiloihin tai vakituiseksi avuksi hälytysajoneuvoihin. 

Käsivalonheitin on kullanarvoinen väline hämärässä tai valon sammuessa 

yllättäen kokonaan. ESYLUX on kehittänyt juuri tällaiseen tarpeeseen uuden 

monikäyttöisen SLP-2-valaisimen, jota on edeltäjämalleihinsa verrattuna 

huomattavasti paranneltu.  

 

Kahva suunnattu kulku- ja valaistussuuntaan 
SLP-2-käsivalonheittimen ergonominen kahva on suunnattu kulku- ja 

valaistussuuntaan. Näin valaisinta kannettaessa valo osoittaa aina oikeaan 

suuntaan, mikä helpottaa valaisimen käsittelyä. Kahvan alla valaisinpäässä ovat 

sekä litiumioniakun (7,4 V / 2200 mAh) varaustason näyttö että käyttötilojen 

painikkeet. Käyttäjä voi kytkeä valaisimen toimintaan ja pois toiminnasta tai valita 

4 tunnin työvalaistuksen, 8 tunnin kestovalaistuksen tai 8 tunnin 

vilkkuvalaistuksen välillä painamalla painiketta useita kertoja. 

 

SLP-2-käsivalonheittimen viimeksi valittu käyttötila kytkeytyy automaattisesti 

toimintaan sähkökatkoksen sattuessa, kun valaisin on lataustelineessä ja liitetty 



  

 

230 V:n pistokkeeseen. Valaisin voidaan liittää suoraan seinään asennettavaan 

lataustelineeseen, ja valaisimen päätä voidaan kallistaa taaksepäin 90°. 

Lisävarusteena saatavan seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa 

tarvittaessa myös suoraan. Valaisinpäätä voidaan kallistaa eteenpäin noin 30°, 

jotta valaistusuunta on alaspäin.  

 

Tukeva asennus hätäajoneuvoihin 
SLP-2 sopii käytettäväksi myös ajoneuvoissa. Valaisin on roiskevesisuojattu 

(IP54), ja latausteline voidaan asentaa suoraan ajoneuvon lattiaan tai 

seinäkiinnikkeen avulla ajoneuvon kylkeen. Käsivalonheitin lukittuu tukevasti 

lataustelineeseen eikä siten irtoa tärinän vaikutuksesta. Toimitukseen sisältyvät 

liitäntäkaapeli 12 V DC:n ajoneuvopistokkeisiin ja oranssi, valaisimen takaosaan 

kiinnitettävä diffuusorilinssi, jonka avulla SLP-2-valaisinta voidaan käyttää 

varoitusvalona kolari- tai vikatilanteissa. 

 

Käsivalonheittimen korkeus on 26 cm. Tehokas CREE High-Power-LED (6200 K, 

235 lm) ja 3 W:n ottoteho takaavat energiatehokkaan valaistuksen.  

 

 

 
  



  

 

ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX kehittää, tuottaa ja myy automaatio- ja valoratkaisuja, jotka parantavat 

elämänlaatua ja energiatehokkuutta toimistorakennuksissa, opetustiloissa ja 

sairaanhoitolaitoksissa. Keskiössä ovat yksilölliset toiveet ja tarpeet, ja 

yrityksemme panostaa erityisesti tuoteratkaisujen helppokäyttöisyyteen. 50 

vuoden kokemus alalta on antanut meille niin tukkukauppiaiden, asennuksia 

tekevien yritysten, sähkö- ja valosuunnittelijoiden kuin arkkitehtienkin 

luottamuksen. Asiakkaamme ja kumppanimme luottavat myös ESYLUXin 

asiantuntijoiden tarjoamaan neuvontaan. Tutkimus, kehitys ja tuotanto Saksan 

Ahrensburgissa takaa tuotteiden korkean laadun. Toimintamme on 

maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa. Useat 

tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. 

 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
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Kuva & kuvatekstit 
(Lähde: ESYLUX GmbH) 

 

 
Käsivalonheitin SLP-2 Lähde: ESYLUX 
Käsivalonheitin SLP-2 voidaan asentaa suoraan seinään lataustelineen avulla. 

 

 

 
Käsivalonheitin SLP-2 Lähde: istock/MaxRiesgo/ESYLUX 
Kantokahva on suunnattu valaistus- ja kulkusuuntaan, mikä takaa helpon 

käsittelyn. 

 



  

 

 

 

 
Käsivalonheitin SLP-2 Lähde: istock/Antonio_Diaz/ESYLUX 
SLP-2 sopii käytettäväksi myös ajoneuvoissa muun muassa varoitusvalona. 
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