
  

 

PR ES SI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, den 11 januari 2022  
 

Handtaget och ljuset pekar 
alltid åt rätt håll:  
Handstrålkastaren SLP-2 från 
ESYLUX 
Tillverkaren ESYLUX presenterar en ny multifunktionslampa för 
inomhusbruk eller i räddningsfordon: handstrålkastaren från serien SLP-2. 
Det ergonomiska handtaget är riktad längs gång- och ljusriktningen för att 
förenkla hanteringen. Flera driftlägen, ett böjbart lamphuvud och olika 
monteringsalternativ möjliggör en flexibel användning.  
 
Ett pålitligt hjälpmedel inomhus eller en ständig följeslagare i räddningsfordon: 

Om ljuset inte räcker till eller vid plötsliga strömavbrott är en handstrålkastare guld 

värd. Med detta i åtanke har tillverkaren ESYLUX tagit fram en ny 

multifunktionslampa, SLP-2, som i många avseenden är en förbättrad version av 

föregångaren.  

 

Handtag längs med gång- och ljusriktningen 
Det ergonomiska handtaget på SLP-2 sitter längs med gång- och ljusriktningen. 

Lätt att använda eftersom den alltid lyser åt rätt håll när du bär den. På 

lamphuvudet under handtaget sitter både laddningsindikatorn för det 

underhållsfria, uppladdningsbara litiumjonbatteriet (med en prestanda på 7,4 V/2 

200 mAh) samt knappen för driftläge. Genom att trycka flera gånger kan 

användaren slå av och på samt välja mellan 4 timmars arbetsljus, 8 timmars 

permanent ljus eller 8 timmars blinkande ljus. 

 

Vid strömavbrott aktiverar SLP-2:s nödljusfunktion automatiskt det senast 

inställda driftläget om handstrålkastaren står i laddstationen med 230 V-nätdelen. 



  

 

Laddstationen kan monteras direkt på väggen och lamphuvudet kan därför vinklas 

upp till 90° bakåt. En vägghållare som extra tillbehör möjliggör även en rak 

montering vid behov. Lamphuvudet kan böjas upp till 30° framåt, till exempel för 

att kunna lysa nedåt vid drift.  

 

Stabil montering i räddningsfordon 
SLP-2 är även lämplig för användning i fordon. IP54 skyddar mot vattenstänk, 

laddstationen kan monteras direkt på fordonsgolvet eller på fordonsväggen med 

vägghållaren. Handstrålkastaren hakar fast i laddstationen och lossnar inte av 

vibrationer. I leveransen ingår en anslutningskabel för 12 VDC-fordonsuttag och 

en orange diffusorskiva som sitter med clips på baksidan, så att SLP-2 ska kunna 

användas som varningslampa efter en olycka. 

 

Handstrålkastarens höjd: 26 cm. High-Power-LED från CREE med 6200 K, 235 

lm och en effektförbrukning på 3 W ger energieffektiv lyskraft.  

 

 

 
  



  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer smarta automations- och ljuslösningar 

som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor och på 

vårdinrättningar. I centrum står enskilda människors önskningar och behov, och 

företaget värderar enkelt handhavande i produktlösningarna särskilt högt. 

Grossister, installatörer, el- och ljuskonsulter och arkitekter förlitar sig på den 

nästan 50-åriga erfarenheten av marknaden och personlig rådgivning från 

ESYLUX:s specialister. Genom den forskning, utveckling och produktion som 

bedrivs vid anläggningen i tyska Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de 

högsta kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX samarbetar med rutinerade 

återförsäljare och företräds genom en mängd filialer i Europa, Asien och 

Oceanien . 

 

Mer information finns på www.esylux.com 
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Bilder och bildtexter 
(Källa: ESYLUX Sverige AB) 

 

 
Handstrålkastare SLP-2 Källa: ESYLUX 
Handstrålkastaren SLP-2: Laddstationen kan monteras direkt på väggen. 

 

 

 
Handstrålkastare SLP-2 Källa: istock/MaxRiesgo/ESYLUX 
Handtag i gång- och ljusriktningen för enkel hantering. 

 

 



  

 

 

 
Handstrålkastare SLP-2 Källa: istock/Antonio_Diaz/ESYLUX 
SLP-2 är även lämplig för användning i fordon: Bland annat som varningslampa. 
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