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KLARUS LED-VALAISIMET	

Klarus XT 20 - 1200 Lumen
-Kahdella CREE XM-L U2 LEDillä varustettu erittäin kirkas taktinenvalaisin	

-Maksimi valoteho 1200 todellista ANSI/NEMA FL1 standardin mukaista lumenia	

-Kaksoiskytkin, nopeasti toimitilojen vaihto yhdellä kädellä	

-Strobo voidaan aktivoida painamalla tilapainiketta kun taskulamppu on päällä tai pois päältä	

-Elektroniikka suojaa taskulamppua ja akkua vaurioilta mikäli akku tai paristo laitetaan väärinpäin	

-CREE XM-L U2 LEDien käyttö-ikä 50000 tuntia	

-Kolme eri tehotilaa ja strobo toiminto:	

	

•	

-Maksimi valoteho: 1200 lumenia (2 tuntia)	

	

•	

-Medium kirkkaus: 370 lumenia (5,3 tuntia)	

	

•	

-Pienin valoteho: 10 lumenia (205 tuntia)	

	

•	

-Strobo: 1200 lumenia (4 tuntia)	

-Akut & Paristo: 2 x 18650 tai 4 x CR123A (ei sisälly)
-Väri: Tummanharmaa “military look”
-Heijastin: “Teksturoitu appelsiininkuori"
-Valaisimen pituus: 218,8 mm
-Valaisinpään mitat: 68.8mm (pituus) x 67.3mm (leveys) x
33.5mm (korkeus)
-Valaisimen varren mitat: 170mm (pituus) x 28mm (halkaisija)
-Paino: 250g (ilman akkuja tai paristoja)
-Runkomateriaali: Aerospace-alumiini - Kova-anodisointi pinnoite
-Vesitiivis IPX-8 standardin mukaan.
-Linssi: Karkaistu täysin kirkas “naarmuuntumaton” lasi
-Varusteet: suojakotelo, irrotettava taktinen rengas, kaksi vara O-renkaasta ja painonapin suojakumi	

-Takuu 24kk	
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Klarus XT11 820 Lumen (Upgrade)
Ominaisuudet:
-CREE XM-L2 LED LEDillä varustettu erittäin kirkas taktinenvalaisin
-Maksimi valoteho: 820 todellista ANSI/NEMA FL1 standardin mukaista lumenia
-Kaksoiskytkin, nopeasti toimitilojen vaihto yhdellä kädellä
-Strobo voidaan aktivoida painamalla tilapainiketta kun taskulamppu on päällä tai pois päältä
-Elektroniikka suojaa taskulamppua ja akkua/paristoa vaurioilta mikäli akku se asennetaan väärinpäin.	

-CREE XM-L L2 LEDin käyttö-ikä 50000 tuntia
-Kolme eri tehotilaa ja strobo toiminto:
-Maksimi kirkkaus: 820 lumenia (3 tuntia) - Medium valoteho: 160 lumenia (10 tuntia)
Pienin valoteho: 11 lumenia (73 tuntia) - Strobo (taajuuttavaihteleva): 820 lumenia (6 tuntia)	

-Akut & Paristo: 1 x 18650 tai 2 x CR123A
-Väri: Tummanharmaa “military look”
-Heijastin: Teksturoitu “appelsiininkuori”
-Valaisimen pituus: 149mm
-Valaisinpään mitat: 35 mm (halkaisija)
-Valaisimen varren mitat: 25,4 mm (halkaisija)
-Paino: 132g (ilman akkuja tai paristoja)
-Runkomateriaali: Aerospace-alumiini - Kova-anodisointi pinnoite
-Vesitiivis IPX-8 standardin mukaan.
-Linssi: Karkaistu täysin kirkas “naarmuuntumaton” lasi
-Varusteet: suojakotelo, rannelenkki, vyöklipsi, irrotettava taktinen rengas, 	

kaksi vara O-renkaasta ja painonapin suojakumi	

-Takuu 24kk	
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Klarus ST11 900 Lumen

!

CREE XM-L2 LEDi, joka tuottaa maksimitehon 900 Lumen ANSI/NEMA FL1 standardin mukaisesti. 	

Toimitiloja ja valotehoja voi vaihtaa yhdellä kädellä, erillisen sivunapin ansiosta.	

- Vesitiivis IPX-8 standardin mukaisesti (2 metriä).	

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetu kehys suojaa linssiä ja heijastinta 	

- Virtareguloitu-ohjauspiiri pitää valonvoimakkuuden tasaisena.	

- Käyttöikä jopa ledillä 50000 tuntia	

- Valon kantama 177 Metriä	


!-

!

Toimintatilat: 	

High 900 Lumen (2 tuntia) 	

Medium 225 Lumen (6,7 tuntia) 	

Low 15 Lumen (100 tuntia) 	

Moonlight 1 Lumen 700 tuntia)	

Strobo / SOS 900 Lumen (n.5-6 tuntia)	


-

Jännite: 3.0V-8.4V	

Akku: 1 x 18650 tai 2 x CR123 paristo	

Rungon väri: ”Gun Metal” harmaa	

Heijastin: Sileä heijastin	

- Linssi: Karkaistu ultra-kirkas lasi	

- Mitat: 141mm (pituus) x 36mm (pää) x 25,4 mm (Runko)	

- Nettopaino: 146g (Ilman akkua)	


!HUOM! Ei vyökoteloa varusteissa	

!

Huom: Kaikki määrittelyn saavutettiin käyttämällä 18650/2200mAh/4.2V akkuja. 	

Vaihtelut ± 5% on normaali. Edellä mainitut parametrit ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella lamppu 	

kohtaisesti, virtalähteestä ja ympäristöissä riippuen.	


!

-Takuu 24kk	
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Klarus RS11 Ladattava 620 Lumen
LED Tyyppi: CREE XM-L (U2) LED maks. teho on 620 ANSI lumenia ja elinikä jopa 50.000 h
Akku/paristot: 2x CR123A (3V) / 1x 18650 (3.7V) - kaikki 18650 akut jossa on PCB suojapiiri	

(CR123 paristoja ei voi ladata)	

Valaisimen mukana tulee 18650 Li-on akku - valaisinta voi käyttää halutessa myös 2 x CR123 paristoilla,
mutta niitä ei voi ladata.	

Lataus: USB-lataus magneettisen latauspisteen kautta. - 5v. Teho: 4.2V / 500 mA max.
Latausaika: Riippuu akun kapasiteetista.
Kaava on: Latausaika = Akun
kapasiteetti / 500 mA + 0.5hrs	


!

Toimintatilat: 3 eri voimakkuutta ja strobo	

Max: 620 ANSI Lumen (2.2 tuntia)
Medium: 150 ANSI Lumen (7.3 tuntia)
Min:10 ANSI Lumen (295 tuntia)
Strobo 20 ANSI Lumen (4.4 tuntia)	


!

-Kytkin: Patentoitu kaksoiskatkaisin; Lyhyt painallus - hetkellinen-On/Off.Paina
kytkintä yli 0.5 sekunttia niin valaisin jää
päälle. Toinen (alempi) kytkin kytkee
strobontilan välittömästi, johon pääsee
myös mistä tahansa tilasta, riippumatta
onko valaisin on päällä tai pois päältä.	

-Muistitoiminto: Muistaa viimeksi 	

käytetyssä toimintatilan.
-Virtaregulointi: Valaisin tuottaa aina 	

tasaisesti valoa elektroniikkapiirin ansiosta
-Suojaus: Suojapiiri suojaa virheellisesti asennettuja akkuja tai paristoja.
-Tiivistetty O-renkailla, erinomainen vedenkestävyys ja parantaa käyttöikää.
-Vesitiivis 2 metrin syvyyteen ja pölytiivis IPX-8mstandardin mukaisesti.
-Mitat: 143mm (pituus), 36mm (valaisinpää), 24.3mm (runko)
-Paino: 151g (ilman akkua).
-Pinnoite: HA Type III anodointi.

!

-Väri: ”Gun Metal” harmaa
-Heijastin: ”Appelsiininkuori” 	

linssi karkaistu kirkas lasi	

-Pakkauksessa mukana:	

18650 Li-on akku
-Irroitettava vyöklipsi
-Magneettikiinnitteinen 	

latauskaapeli (USB)
-Kotelo
-Rannelenkki
-Vara O-renkaat	

-Takuu 24 kuukautta	


!
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Klarus RS16 Ladattava 320 Lumen
LED Tyyppi: CREE XP-G2 LED maks. teho on 320 ANSI lumenia ja elinikä jopa 50.000 h
Akku/paristot: CR123A (3V) / 16340 Li-ion akku - käytä ainoastaan 16340 akkua jossa on PCB suojapiiri
(CR123 paristoa ei voi ladata) Valaisimen mukana tulee 16340 Li-on akku - valaisinta voi käyttää halutessa
myös CR123 paristoilla, mutta niitä ei voi ladata.	

Lataus: USB-lataus magneettisen latauspisteen kautta. - 5v. Teho: 4.2V / 500 mA max.
Latausaika: Riippuu akun kapasiteetista. Kaava on: Latausaika = Akun kapasiteetti / 500 mA + 0.5hrs	


!

Toimintatilat: 3 eri voimakkuutta ja strobo	

Max: 320 ANSI Lumen (1,1 tuntia)
Medium: 70 ANSI Lumen (4,6 tuntia)
Min: 7 ANSI Lumen (68 tuntia)
Strobo (muuttuvatajuuksinen) 320 ANSI
Lumen (2,2 tuntia)	

Muistitoiminto: Muistaa viimeksi käytetyssä toimintatilan.
Virtaregulointi: Valaisin tuottaa aina 	

tasaisesti valoa elektroniikkapiirin ansiosta
Suojaus: Suojapiiri suojaa virheellisesti
asennetuja akkuja tai paristoja.
Tiivistetty O-renkailla erinomainen 	

vedenkestävyys ja parantaa käyttöikää.

!

!

Vesitiivis 2 metrin syvyyteen ja pölytiivis IPX-8.
Mitat: 104,5mm (pituus), 24mm (valaisinpää), 26,4mm (runko)
Paino: 90g (ilman akkua).
Pinnoite: HA Type III anodisointi.
Väri: ”Gun Metal” harmaa
Heijastin: ”Appelsiininkuori” ja linssi karkaistu ultra kirkas lasi	

Pakkauksessa mukana:	

-16340 Li-on akku
-Irroitettava vyöklipsi
-Magneettikiinnitteinen latauskaapeli (USB)
-Kotelo
-Rannelenkki
-Vara O-renkaat	

-Takuu 24 kuukautta	


!
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Klarus RS1A Ladattava 210 Lumen
CREE XP - G2 LEDkäyttöikä jopa 50000 tuntia	

Toimintatilat : 210 ANSI-lumen ( 1,1 tuntia ) - 35 lumen ( 9 tuntia ) - 7 lumen ( 68 tuntia )
-Muuttuvataajuuksinen strobo: 210 lumen ( 2,2 tuntia )
-Jännite-alue 0.9V - 1.8V
-Akku 1 x Ni-Mh AA-kokoinen
-AA paristoa voidaan käyttää , mutta sitä EI voi ladata
-Varoitus: Älä käytä 14500 Li-ion akkua
-Lataus: USB-lataus magneettisen latauspisteen kautta. - 5v. Teho: 4.2V / 500 mA max.
-Latausaika: Riippuu akun kapasiteetista. Kaava on: Latausaika = Akun kapasiteetti / 500 mA + 0.5hrs	

-Kytkin: Patentoitu kaksoiskatkaisin; Lyhyt painallus - hetkellinen-On/Off.Paina kytkintä yli 0.5 sekuntia 	

niin valaisin jää päälle.	


!

-Rungon väri : Gun Metal harmaa
-Heijastin : Pieni kuvioitu heijastin
-Heijastin: ”Appelsiininkuori” ja linssi
karkaistu ultrakirkas lasi
-Mitat : 117mm ( pituus) x 22 mm ( Pää ) 	

x 26.5mm (Runko )
-Paino : 90 g ( ilman akkua )
-Mukana tulevat tarvikkeet : kotelo, rannelenkki, vyöklipsi, USB latausjohto
( K1 - D5 ) ja yksi O - rengas .
Huomautus : Edellä mainitut parametrit
ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella
pariston/akun ja käyttölämpötilojen
mukaan . Lumen tiedot saatiin aikaan
käyttämällä 1 x AA Ni-MH akkuja.	


!

-Takuu 24 kuukautta	


!
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Klarus P2A - 245 Lumen (2 x AA paristo)
Cree XP-G R5 LEDillä varustettu erittäin kirkas valaisin
-Maksimi valoteho: 245 todellista ANSI/NEMA FI1 standardin mukaista lumenia
-Elektroniikka suojaa taskulamppua ja akkua vaurioilta mikäli akku tai paristo laitetaan väärinpäin
-Cree XP-G R5 LEDin käyttö-ikä 50000 tuntia	

-Kaksi helposti operoitavaa toimitilaa:	

Avaa/sulje valaisinpäästä 1/8 kierrosta vaihtaaksesi toimitiloja.	

	

•	

Maksimi kirkkaus: 245 lumenia (1 tunti)	

	

•	

Medium kirkkaus: 20 lumenia (33 tuntia)	


!

-Akut & Paristo: 2 x AA 1,5V paristot tai akut (Alkali tai Ni-MH, ei sisälly)
-Väri: Musta
-Heijastin: “Teksturoitu appelsiininkuori”
-Valaisimen pituus: 155 mm
-Valaisimen mitat: 22,3 mm (halkaisija)
-Paino: 73g (ilman akkuja tai paristoja)
-Runkomateriaali: Aerospace-alumiini - Military Grade HA Type III kova-anodisoitu
-Vesitiivis IPX-8 standardin mukaan.
-Linssi: Karkaistu täysin kirkas “naarmuuntumaton” lasi
-Varusteet: rannelenkki, vyöklipsi, kaksi vara O-renkaasta ja painonapin suojakumi	


!
-Takuu 24kk	
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Klarus P1A - 150 Lumen (1 x AA paristo)
-Cree XP-G R5 LEDillä varustettu erittäin kirkas valaisin	

-Maksimi valoteho: 150 todellista ANSI/NEMA FI1 standardin mukaista lumenia	

-Elektroniikka suojaa taskulamppua ja akkua vaurioilta mikäli akku tai paristo laitetaan väärinpäin	

-Cree XP-G R5 LEDin käyttö-ikä 50000 tuntia	

-Kaksi helposti operoitavaa toimitilaa:	


!

Avaa/sulje valaisinpäästä 1/8 kierrosta vaihtaaksesi toimitiloja.	

	

•	

Maksimi kirkkaus: 150 lumenia (1,5 tuntia)	

	

•	

Medium kirkkaus: 11 lumenia (28 tuntia)	


!

-Akut & Paristo: 1 x AA 1,5V paristo tai akku (Alkali tai Ni-MH, ei sisälly)	

-Väri: Musta
-Heijastin: “Teksturoitu appelsiininkuori”
-Valaisimen pituus: 105 mm
-Valaisimen mitat: 22,6 mm (halkaisija)
-Paino: 57g (ilman akkuja tai paristoja)
-Runkomateriaali: Aerospace-alumiini - Military Grade HA Type III kova-anodisoitu
-Vesitiivis IPX-8 standardin mukaan.
-Linssi: Karkaistu täysin kirkas “naarmuuntumaton” lasi
-Varusteet: rannelenkki, vyöklipsi, kaksi vara
O-renkaasta ja
painonapin suojakumi	


!
-Takuu 24kk	
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Klarus BK20 ladattava polkupyöränvalaisin 1200 Lumen
Klarus BK20 ladattava polkupyöränvalaisin 1200 Lumen	

Klarus BK20 on erittäin kirkas, pitkälle kantava, kestävä, vedenpitävä, helposti ja nopeasti irrotettava / asennettava polkupyörän valo.	

BK20 on suunniteltu Klarus XT20 valaisimesta, joka hyödyntää XT20:n valaisinpään.
Yksikköön kuuluu akku (4 * 18650 akkua ja laturi) ja kaukosäädin kytkin.
Kaukokytkin voidaan kiinnittää kahvaan, jollon otetta ei tarvitse irroittaa ajonaikana valaisinta operoitaessa.
Kahden valaisinpään BK20 pystyy tuottamaan 1200 lumenia, joka vastaa lähes auton kaukovaloa.	

Käyttöjännite: 7.0V - 14.0V
Virtajohto: 100cm
Kaukokytkimen johto: 20cm - 46cm (joustava)	

Toimintatilat:
Max: 1200 lumen (4 tuntia)
Med: 370 lumen (10 tuntia)
Min:10 lumen (360 tuntia)
Strobo tila: 1200 lumen (7,6 tuntia)
Akut: 4 * 18650 akkuja, 7.2V/4400mAh
Materiaali: Alumiini 6061-T6 PU-johto
Vesitiivis IPX-8 standardin mukaisesti 	

(vesitiivis 2 metriä)

!
!

Pakkaus sisältää kaiken tarvittavan!
-Akut (4 kpl) + verkkolaturin
-Kiinnikkeet valaisimelle ja akkupaketille
-Johdot + kaukohallintakytkimen.	

Takuu 2 vuotta	


!
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TOSHIBA PARISTOT	

Alkaliparisto Alpha Power
- 25 % parempi suorituskyky kuin perus alkaliparistolla	

- saatavana AA ja AAA paristot	

- korkea laatu ja pitkä käyttöikä (noin 7 vuotta)	

- uusi ja näyttävä blister-pakkaus	


!

Tuotenro Malli Paristoa Blisteriä/blister /laatikko /blister	

LR03APB4 AAA mikro 1,5V 4 kpl 10/50	

LR6APB4 AA sormi 1,5V 4 kpl 10/50	

	


Kameraparisto CR123 (litium)
- kaksinkertainen nimellisjännite (3V) verrattuna perinteisiin kuivaparistoihin	

- 1% tai vähemmän vuosittaista jännitteen purkautumista huoneenlämmössä	

- voidaan käyttää useissa eri lämpötiloissa (-20 C - jopa +60 C)	

- tasainen ja vakaa käyttöjännite koko käyttöajan	

- erinomainen vuotamissuoja	

- soveltuvat parhaiten automaattikameroihin ja taskulamppuhin	


!

Tuotenro Malli
Paristoa Blisteriä/laatikko	

CR123AB1 CR123 3V 1 kpl
10kpl	


Toshiba LR14 C-paristo Standard Alkaline.
- 2 kpl/blister, C keskikoko 1,5V 	

- Suuri energiatiheys ja pitkä toiminta-aika	

- Tehokas ja luotettava paristo	


!
Koodi: LR14B2
!
!
!

Pakkaus: 10kpl (20kpl paristoa)	


	


Toshiba LR20 D-paristo Standard Alkaline.
- 2 kpl/blister, D iso 1,5V,	

- Suuri energiatiheys ja pitkä toiminta-aika	

- Tehokas ja luotettava paristo 	


!

Koodi: LR20B2

Pakkaus: 10kpl (20kpl paristoa)	
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