
multifunkčních svítilen
a průmyslových reflektorů

LED nabídka



Najdete nás:Najdete nás:

Technická data
Režim svícení Pracovní lampa Bodové světlo
Celkový výkon LED 3 W LED 2 W
Světelný tok 300 lm 150 lm
Úhel paprsku 70 ° 15 °
Doba svícení cca 3 h cca 4 h
Napětí / kapacita akumulátoru Li-Ion 3,7 V / 2 200 mAh (8 Wh)
Napájecí napětí / proud 5 V / max. 1 A
Doba nabíjení cca 180 min
Životnost LED 30 000 h
Třídy ochrany IP 54, IK 07
Rozměry 35 x 31 x 180 mm
Hmotnost 220 g

 $  multifunkční SLIM LED technologie pro komerční sféru i pro domácí 
použití, outdoor a sportovní vyžití

  $  široké spektrum použití díky dvěma volitelným režimům svícení: 
1 – pracovní lampa (300 lm) pro osvícení volného prostoru
2 –  bodové světlo (150 lm) pro práce na omezených a těžko 

přístupných místech
 $  štíhlá a odolná konstrukce s nerozbitnými polykarbonátovými 

čočkami pro vnitřní i venkovní použití – odolná proti stříkající vodě 
(IP 54) a nárazům (IK 07)

 $  efekt širokého prostorového osvícení a fl exibilní design s kapesním 
klipem a magnety – ideální pro záchranné a zásahové složky či pro 
energetiky

 $  jednoduché nabíjení prostřednictvím USB kabelu přes adaptér ze sítě, 
nebo skrze jiná kompatibilní zařízení s USB výstupem (PC, 
power banka, laptop, auto atd.)

Součást dodávky  
FL LED 3 M, nabíjecí adaptér AN 5-20 (AC/USB), 
nabíjecí kabel NK LED 10 M, kartonová krabice

Doporučená prodejní cena

652  Kč   
 790 Kč s DPH

bez 
DPH

300 lm300 lm

4 000 lm4 000 lm

FL LED 3 M
Multifunkční SLIM LED svítilna

FL LED 40 EC
Multifunkční AC LED refl ektor 
s prodlužovacím kabelem

Najdete nás:Najdete nás:

výklopné tělo refl ektoru pro
snadné a přesné zacílení 
světelného kužele

ON / OFF 
spínač osvětlení

polohovatelný stojánek pro 
libovolné horizontální použití

čtyři silné průmyslové magnety pro stabilní 
a bezpečné vertikální uchycení refl ektoru

Technická data
Celkový výkon LED 40 W
Světelný tok 4 000 lm
Životnost LED 30 000 h
Napětí / kmitočet 220–240 V~/50 Hz
Prodlužovací kabel H07RN-F 3G × 1,5 mm²
Délka kabelu 5 m
Příkon připojeného zařízení max. 3 000 W
Třída ochrany IP 54, IK 07
Rozměry 305 × 305 × 65 mm
Hmotnost 3,16 kg

 $  vysoce účinný vícefunkční AC LED refl ektor pro dílenská a průmyslová 
prostředí, splňující vysoké nároky na odolnost a životnost konstrukce

$  jedinečné designové propojení stavitelného pracovního světla a 5m
prodlužovacího kabelu pro připojení elektrického nářadí a jiného
elektrického dílenského nebo montážního vybavení 

$  robustní kruhový rám s madlem chrání vlastní pohyblivou konstrukci
refl ektoru a zároveň usnadňuje a zjednodušuje manipulaci a přenášení

$  40W LED refl ektor se světelným tokem 4 000 lm pro hluboké prosto-
rové osvětlení

$  nezávislý ON / OFF spínač refl ektoru
$  pro vnitřní i venkovní použití: odolnost proti stříkající vodě IP 54, 

odolnost proti nárazům IK 07

Součást dodávky       
FL LED 40 EC, kartonová krabice

Obj. číslo 65 404 609

Doporučená prodejní cena

2 306  Kč   
2 790 Kč s DPH

bez 
DPH

Obj. číslo 65 404 611



Technická data
Režim svícení Pracovní lampa Bodové světlo
Celkový výkon LED 10 W LED 3 W
Světelný tok 1 000 lm 220 lm
Úhel paprsku 90 ° 15 °
Doba svícení 100% / 50% výkon cca 3 / 6 h cca 12 / 24 h
Napětí / kapacita akumulátoru Li-Ion 3,7 V / 6 600 mAh (25 Wh)
Napájecí napětí / proud 5 V / max. 2 A
Doba nabíjení cca 180 min
Životnost LED 30 000 h
Třídy ochrany IP 54, IK 07
Rozměry 58 × 45 × 218 mm
Hmotnost 440 g

 $  multifunkční FLAT LED technologie pro komerční sféru i pro domácí 
použití, outdoor a sportovní vyžití

 $  široké spektrum použití díky třem volitelným režimům svícení:
1 –  pracovní lampa (1 000 lm) pro osvícení volného prostoru 

a dosvitem až 100 m
 2 – pracovní lampa s potlačením výkonu na 50% (500 lm)
 3 –  bodové světlo (220 lm) pro práce na omezených a těžko přístup-

ných místech
 $  štíhlá a odolná konstrukce s nerozbitnými polykarbonátovými 

čočkami pro vnitřní i venkovní použití – odolná proti stříkající vodě 
(IP 54) a nárazům (IK 07)

 $  efekt širokého prostorového osvícení a fl exibilní design s kapesním 
klipem a magnety – ideální pro záchranné a zásahové složky či pro 
energetiky

 $  jednoduché nabíjení prostřednictvím USB kabelu přes adaptér 
ze sítě, nebo skrze jiná kompatibilní zařízení s USB výstupem 
(PC, power banka, laptop, auto atd.)

Součást dodávky  
FL LED 10 M, nabíjecí adaptér AN 5-20 (AC/USB), 
nabíjecí kabel NK LED 10 M, kartonová krabice

Doporučená prodejní cena

1 066  Kč   
 1 290 Kč s DPH

bez 
DPH

1 000 lm1 000 lm

FL LED 10 M
Multifunkční FLAT LED svítilna

FL LED 50 ACU
Multifunkční DC LED refl ektor 
s duálním systémem napájení

Technická data
Celkový výkon LED 50 W
Max. světelný tok 4 500 lm
Úhel paprsku 70°
Životnost LED 30 000 h

DUAL SYSTEM 1
Doba svícení (akumulátor) – 100% výkon cca 3 h (4 500 lm)
              50% výkon cca 6 h (2 250 lm)
Napětí / kapacita akumulátoru Li-Ion 7,4 V / 

8 800 mAh (65 Wh)
Napájecí napětí / proud 12 V / max. 3,5 A
Doba nabíjení akumulátoru cca 180 min
Hmotnost s akumulátorem 2,1 kg

DUAL SYSTEM 2
Napájecí napětí / proud 12 V / max. 3,5 A
Hmotnost bez akumulátoru 1,5 kg
Podpora připojení na stativ Ano
Třídy ochrany IP 54, IK 07
Rozměry 265 x 298 x 130 mm

 $  mobilní multifunkční reflektor pro nejširší spektrum komerč-
ních, domácích a volnočasových pracovních i odpočinkových 
činností

 $  50W LED refl ektor se světelným tokem 4 500 lm pro hluboké 
prostorové osvětlení

 $  speciálně navržený systém akumulátorového i síťového napáje-
ní refl ektoru DUAL SYSTEM

 $  výkonný a odnímatelný Li-Ion akumulátor s multifunkčním 
ovládacím panelem a aktivní dobou svícení až 6 hodin 

 $  akumulátor lze prostřednictvím výstupu USB využívat jako 
vysokokapacitní POWER BANKU pro jiná kompatibilní zařízení 
(smartphony, tablety, kapesní svítilny, hybridní šroubováky, atp.)

 $  příprava na připojení a výškové umístění refl ektoru na telesko-
pickém stativu TL 18

 $  pro vnitřní i venkovní použití: odolnost proti stříkající vodě IP 54, 
odolnost proti nárazům IK 07

 $  pevný ocelový rám s polohovacími šrouby pro snadné a přesné 
zacílení refl ektoru

 $  stabilní magnetická podstava pro bezpečné uchycení refl ekto-
ru na kovových plochách

 $   podstavu lze rychle vyměnit za teleskopický stativ TL 18

Součást dodávky       
FL LED 50 ACU, nabíjecí adaptér AN 12-35, 
nabíjecí kabel NK LED 50 ACU, akumulátor 
AP 74-8,8 Li-ion, kartonová krabice

DUAL SYSTEM 1 –  napájení Li-Ion akumulátorem AP 74-8,8: ideální pro zásahové nebo montážní 
vozy, hrubá stavební prostředí bez rozvodu sítě elektrické energie, případně 
privátní volnočasové aktivity. Výkon refl ektoru lze regulovat prostřednictvím 
ovládacího panelu na zadní straně akumulátoru.

DUAL SYSTEM 2 –  napájení 12V síťovým adaptérem AN 12-35: vhodné pro průmyslové haly, 
řemeslné a privátní dílny či dokončovací stavební práce. Výkon refl ektoru 
není možné regulovat.

DUAL
SYSTEM 1

DUAL
SYSTEM 24 500 lm4 500 lm

Obj. číslo 65 404 610

Doporučená prodejní cena

3 132  Kč   
3 790 Kč s DPH

bez 
DPH

Obj. číslo 65 404 612



Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01  Česká Lípa

Tel.: 481 645 471–2 
 481 645 227
Fax: 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 37  Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

Najdete nás:

Obrázky jsou nezávazné. Dodávané příslušenství se může lišit od dílů zobrazených a popsaných v této tiskovině. 
Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační. Ceny u jednotlivých prodejců se mohou lišit.

Typ Popis Balení Obj. číslo
Cena bez 
DPH (Kč)

Cena 
s DPH (Kč)

Akumulátor
AP 74-8,8 Li-ion

Akumulátor pro refl ektor FL LED 50 ACU, napětí 7,4 V, 
kapacita 8,8 Ah, nabíjecí doba cca 180 min, POWER 
BANKA s USB výstupem, automatický indikátor stavu 
kapacity, tlačítkový ovládací panel refl ektoru  

karton 65 404 613 1 890 Kč 2 287 Kč

Stativ 
TL 18

Teleskopický a fl exibilní stativ (tripod) pro refl ektor 
FL LED 50 ACU, maximální vysunutí 1,8 m

karton 65 404 619 1 140 Kč 1 379 Kč

Nabíjecí adaptér 
AN 12-35

Nabíjecí adaptér pro refl ektor FL LED 50 ACU, 12 V / 3,5 A karton 65 404 616 400 Kč 484 Kč

Nabíjecí kabel
NK LED 50 ACU

Nabíjecí kabel pro adaptér AN 12-35, délka 5 m karton 65 404 617 200 Kč 242 Kč

Nabíjecí adaptér 
AN 5-20

AC/USB nabíjecí adaptér, pro svítilny FL LED 3 M 
a FL LED 10 M, 5 V / 2 A

karton 65 404 614 200 Kč 242 Kč

Nabíjecí kabel
NK LED 10 M

USB nabíjecí kabel pro svítilny FL LED 3 M a FL LED 10 M, 
délka 0,5 m

karton 65 404 615 100 Kč 121 Kč

Příslušenství k svítilnám a refl ektorům
Cena bez 
DPH (Kč)

Cena 
s DPH (Kč)

1       dvoustupňový 
přepínač světelného 
výkonu
100% (4 500 lm) / 
50% (2 250 lm)

2       spínač ON / OFF

3       transparentní 
ochranná krytka 
konektorů

4       DC INPUT pro nabíje-
ní akumulátoru v re-
žimu DUAL SYSTEM 1

5        USB OUTPUT pro 
připojení jiného 
kompatibilního 
zařízení a využití 
akumulátoru jako 
vysokokapacitní 
POWER BANKY

6       automatický 
indikátor kapacity 
akumulátoru

1

3

4

5

6

2

50% (2 250 lm)

Multifunkční panel pro podporu napájení v režimu DUAL SYSTEM 1:


