
Set PF 306X  Profi 
Set 6 kusů jednotek Power Flash s nabíjecím akumulátorem typu 
Li-Ion 700 mAh 3,7V v profi kufříkovém provedení s nabíjecím 
příslušenstvím.

Příslušenství:
 •  Voděodolný kufřík z polymeru pro uskladnění a nabíjení 6ks LED světel 
 •  6 ks výstražných a bezpečnostních LED světel PF-301X-Profi
 •  12V DC nabíjecí adaptér do zásuvky zapalovače pro nabíjení ve voze
 •  100 - 240V AC/DC napájecí adaptér pro nabíjení ze zásuvky el. sítě

PF 300 Profi 
Nabíjecí sada pro jednotky PF 301X Profi s akumulátorem. 
Sada obsahuje:
 •  230V AC/DC nabíjecí adaptér
    (spojovací prvek adaptéru)
 •  12V DC nabíjecí adaptér
 •  Magnetický adaptér
    s konektorem

Světelné režimy LED jednotek PF / doba chodu na jedno nabití:
1 - Rotace / 15 hodin
2 - Čtyři rychlá bliknutí / 15 hodin
3 - Jedno bliknutí / 100 hodin
4 - Střídavé blikání / 15 hodin
5 - SOS blikání (morseovka) / 24 hodin
6 - Neustále zapnuté - silně / 8 hodin
7 - Neustále zapnuté - slabě / 10 hodin
8 - Svícení 2 LED diodami / 15 hodin
9 - Svícení 4 LED diodami / 10 hodin

PF 201X Basic
Singl jednotka s vyměnitelnou 
jednorázovou lithiovou baterií 
typu CR123A 3V bez příslušenství.

Světelné režimy LED jednotek PF/ doba 
chodu na vyměnitelnou baterii:
1 - Rotace / 15 hodin
2 - Čtyři rychlá bliknutí / 15 hodin
3 - Jedno bliknutí / 100 hodin
4 - Střídavé blikání / 15 hodin
5 - SOS blikání (morseovka) / 24 hodin
6 - Neustále zapnuté - silně / 8 hodin
7 - Neustále zapnuté - slabě / 10 hodin
8 - Svícení 2 LED diodami / 15 hodin
9 - Svícení 4 LED diodami / 10 hodin

Barevné provedení:
PF-201B - Bílá
PF-201M - Modrá
PF-201Z - Zelená
PF-201C - Červená
PF-201O - Oranžová
PF-201L – Žlutá

Technická specifikace:
Nabíjecí baterie: Lithiová baterie - CR123A 3V
Počet ultra LED diod: 16
Počet světelných režimů: 9
Materiál - skořápka: Odolný, zesílený polymer
Silný magnet: Ano
Vodotěsné: Ano
Schopnost plavat: Ano
Rozsah pracovních teplot: -36°C až +100°C
Rozměry: 108 x 111 x 35 mm
Hmotnost: 0,285 kg
Schválení: EN IP 67,NFPA 1901, FMCSA, 
CMV, MUTCD (Typ A, C)
Certifikace: CE, EQC, RoHS, TÜV
Záruka: 24 měsíců

PF 301X (203X) Profi 
Singl jednotka s nabíjecím akumulátorem typu Li-Ion 
700 mAh 3,7V bez příslušenství.

Barevné provedení:
PF-203B - Bílá
PF-203M - Modrá
PF-203Z - Zelená
PF-203C - Červená
PF-203O - Oranžová
PF-203L – Žlutá

Technická specifikace:
Nabíjecí baterie: Li-Ion 700 mAh ˜ 3,7V se životností více než 5 let
Počet ultra LED diod: 16
Počet světelných režimů: 9
Materiál - skořápka: Odolný, zesílený polymer
Silný magnet: Ano
Vodotěsné: Ano
Schopnost plavat: Ano
Rozsah pracovních teplot: -36°C až +100°C
Rozměry: 108 x 111 x 35 mm
Hmotnost: 0,284 kg
Schválení: EN IP 67,NFPA 1901, FMCSA, CMV, MUTCD (Typ A, C)
Certifikace: CE, FC, EQC, RoHS, TÜV
Záruka: 24 měsíců 



s a f e t y  f o r  l i f e

V ČEM JSOU VÝROBKY PF JINÉ NEŽ OSTATNÍ SIGNÁLNÍ SVĚTLA?

Technologie
Nejmodernější technologie 16 ultra LED jasných diod zabezpečuje maximální 
viditelnost především za zhoršených meteorologických podmínek (mlha, déšť, 
sníh) nebo v nočních hodinách pro rychlejší orientaci a zajištění bezpečnosti.
Rozměry
Elektronické signální světlo Power Flash je dodávané v kompaktní velikosti 
hokejového puku vyrobené ze zesíleného, velmi pevného polymeru tak, aby 
bylo schopné odolat i přejetí nákladním vozem. 
Zařízení primárně vyvíjené pro silniční bezpečnost a navržené pro náhradu 
světlic a bezpečnostních trojúhelníků nebo jako inovativní bezpečnostní 
doplněk systému osvětlení motorového vozidla.
Viditelnost
Produkty používají nejnovější technologii LED diod vyzařující světlo techno-
logie ultra jasných LED diod, podobně jako je tomu u nejmodernějších 
policejních a požární majáků na vzdálenost až několika kilometrů. 
Můžete si vybrat mezi 9 různými světelnými režimy blikání a tak ovládat 
požadovaný typ režimu světla ve vztahu k události, potřebám, viditelnosti, 
délce blikání nebo kapacitě nabíjecího akumulátoru.
Bezpečnost
Světla Power Flash jsou inovativní, inertní a vodotěsná, díky čemuž mohou 
být použita během likvidací chemických havárií, bezpečnostních operací a 
celé řady dalších mimořádných událostí. Na rozdíl od jiných světel neobsahují 
nebo neuvolňují žádné škodlivé nebo chemické látky a výpary.
Všestrannost
Světla Power Flash používají silného magnetu, takže je lze snadno přichytit 
na jakýkoli magnetický povrch karoserie strojů a nákladních či osobních aut, 
včetně střechy, kufru, kapoty, dveří, kol a dalších kovových částí nebo na 
jakékoliv další kovové konstrukce, regály, zátarasy, překážky atd.
Jsou inovativní, vodotěsné a inertní, mohou být použity i za situací, kdy by 
bylo použití současných signalizačních prostředků, jako jsou světlice, 
zápalné světlice nebo dýmovnice nebezpečné (v suchém křoví nebo trávě, 
dozrávajícím obilí, v blízkosti čerpací stanice, obytné zástavbě atd.
Identifikace
Jsou viditelné z výšky až 8 kilometrů. Světla mohou blikat až po dobu 100 
hodin a lze je rychle dobíjet, aby mohly být znovu připraveny pro další použití.
Rychlé rozmístění
Jednotky Power Flash jsou po vyjmutí z nabíječky připraveny pro své 
okamžité použití, umožňují jednoduché a velmi rychlé rozmístění.
Flexibilita
Nejsou jen elektronická bezpečnostní a signální světla, ale nabízí i celou 
řadu dalších možností použití od zábavy až po armádní účely.
Univerzálnost použití
Díky kompaktnosti, nízké hmotnosti a malým rozměrům umožňují všestranné 
využití například při turistice, jízdě na kolečkových bruslích, kole, motocyklu, 
lyžování, potápění a mnoha dalších sportovních činnostech a aktivitách.

www.powerflash.eu
TEL: +420 581 222 262

Email:info@powerflash.eu

Výstražná a signalizační LED světla Power Flash jsou novou generací 
inovativních a revolučních bezpečnostních výrobků společnosti VeriaTrade, 
vyráběné v licenci na základě originální a patentované technologie.

Jsou určena nejen všem motoristům a sportovním nadšencům, ale také 
záchranným a armádním složkám, složkám městské a policie, dopravcům, 
stavebním firmám a samozřejmě všem spotřebitelům za účelem zvýšení 
bezpečnosti, jako záchranný signalizační a světelný prostředek nebo jako 
nástroj pro krizové řízení dopravy, při katastrofách, haváriích, jako výstražné 
světlo, za účelem označení služebních vozů, dopravních nehod, v nouzi, 
za mimořádných událostí, k označení nebezpečných míst výstražnou nebo 
nouzovou signalizaci, rozlišení, označení dočasných přistávacích zón 
vrtulníků, uzavření prostor, ohrazení ranveje, vytyčení ploch, tras atd. 
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