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JELÖLŐ KÁBEL 

az egészség és biztonság érdekében! 

A biztonságos útvonal vagy veszélyes terület egyértelmű megjelölésére! 

Jelenleg a legjobb és leghatékonyabb termék a piacon kordonozáshoz nappal és éjszaka!!! 

Ismerje meg termékünket: 

 

Biztonságos átkelés 

Veszélyes, extrém helyzeteknél szükség van a saját, a megmenekült, a mentésre váró feleket 

biztonságos útvonalon irányítani, kiterelni a biztonságba. 

Termékünk egyszerű és gyors megoldást kínál a problémára.  
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A megvilágított kábellel gyorsan és hatékonyan lehet kijelölni a 

biztonságos utat vagy veszélyes területet akár föld alatt, akár vízben is. 

    Könnyű telepíteni és működtetni. 

    Ha megsérül a kábel, egyszerűen, helyben javítható. 

    Az összes modell elérhető 50m, 100m 200m és 300m hosszúságban. 

 

Modellek: 

Akkumulátoros: • egyszerű és gyors telepítése miatt időhatékony; 

   • hosszú akkumulátor élettartam; 

   • akár 30 órás működés állandó megvilágítás és 

   teljes fényerő mellett; 

   • vagy 60 óra villogó üzemmódban. 

 

 

 

     110V/240V jelölő kábel: 

• felhasználói visszajelzés, hogy a könnyű és robosztus jelölő kábel 

különböző helyzetekben, helyszíneken is könnyen kezelhető, 

alkalmazható 

• előnye, hogy áramszünet esetén max. 15 órán keresztül még 

akkumulátorról működik 

• összefoglalva: rugalmas, alacsony működési költség, állandó 

megvilágítás 

• hordozható és tápfeszültség alatt is egyaránt használható 
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     • a standard kábel ragyogó kék/zöld fényt bocsát ki teljes 

     hosszában, mely jól látható éjjel és nappal egyaránt. 

     • elérhető színek: kék/zöld, piros, lime zöld és narancs. 

         

Merülő: • 50 m-ig kiválóan alkalmazható víz alatt akkor is, ha korlátozott  

a látótávolság; 

• jelentős előrelépés a jelenlegi víz alatti jelölési módszereknél; 

• az egyszerű és gyors telepítés csökkenti a feladathoz szükséges időt, 

 és lehetővé teszi a jól látható útvonal követését. 

  

        • 5 mm átmérőjű kábel; 

• kék/zöld fényt bocsát ki, mely jól                               

látható, ezáltal biztonságot nyújt 

        • alacsony energiafogyasztás; 

        • 130 kg szakítószilárdság.     
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