
PROFESSIONAALNE, MULTIFUNKTSIONAALNE, 
LAETAVA AKUGA MOBIILNE VALGUSMAST

www.riteliteportablelighting.co.uk/k10-industrial



Kolm reguleeritava valguskiirega nurgaga LED paneeli 
valgusvooga üle 12 000 luumeni

POWER • CONTROL • PERFORMANCEULTIMATE
Valgustus igaks tööülesandeks:

• 360° üldvalgustus
• Suunatud üldvalgustus
• Kaugeleulatuv valguskiir
• Kombinatsioon kõigist kolmest

180° suunatud üldvalgustus360° üldvalgustus



Miks just K10?

Õige valgustus igaks tööülesandeks

Maksimaalne kasulik valgustus
Maksimaalne kasulik valgustus võimalikult paljude 
tööülesannete täitmiseks, on Ritelite filosoofia, millele 
tuginedes kõik tooted on loodud.

Valgustus igaks tööülesandeks
K10 kolme individuaalselt reguleeritava LED paneeliga 
disain järgib Ritelite unikaalset valgusjuhtimissüsteemi, 
võimaldades maksimaalset kasulikku valgustust just 
sinna, kuhu seda kõige enam vajatakse.

Pikem tööaeg
K10 võimaldab täielikku kontrolli optimaalseks 
valgustuseks maksimaalse energiasäästlikkusega, et 
saavutada pikem tööaeg kriitilistes olukordades, kus 
ligipääs elektrivõrgule puudub.

Paindlik valgustus
Tüüpilisel prožektoril on fikseeritud valguskiire nurk, 
mida ei saa vastavalt vajadusele reguleerida. Ritelite 
K10 LED paneelid pakuvad mõlemat, nii laia kiirega 
üldvalgust kui ka kitsa kiirega suunatud valgust 
ning kõiki vahepealseid variante, mida on võimalik 
saavutada kolme LED paneeli kombinatsioonis.

Rohkem kontrolli valgustuse üle
Kontroll K10 valgusvoo üle võimaldab tõhusalt 
valgustada paljusid erinevaid tööülesandeid. Ilma 
kontrollita on valgusvoog tihtipeale eksitav suurus, 
näiteks laserkiire väga kõrge valgusvoog on kasutu 
suure ala üldvalgustuseks. Valgusvoog näitab ainult 
valguse hulka, mida valgusallikas kiirgab, mitte 
valguse hulka, mis reaalselt tööpiirkonda jõuab.

Rohkem efektiivsust
Aku mahtu kasutatakse efektiivselt, suunates kogu 
energia soovitud ala valgustuseks.



Mis muudab K10 unikaalseks?

Üks valgusti, mis sobib kõigiks 
tööülesanneteks -  puudub vajadus 
erinevate valgustite kaasaskandmiseks
Unikaalne multifunktsionaalne disain, mis 
võimaldab erinevaid valguslahendusi, 
alates 360º üldvalgustusest kuni kitsa 
kiirega suunatud valgustuseni ning kõiki 
vahepealseid variante.

Töökõrgus 1.8m integreeritud statiivi 
süsteemiga - puudub vajadus eraldi statiivi 
kaasas kanda
Kokkuklapitavad tugijalad ja kiirelt 
ühendatavad masti pikendused, mis on 
integreeritud K10 põhja sisse.

Oma klassi parim kasulik valgusvoog igaks 
tööülesandeks
Kasutades kolme individuaalselt 
reguleeritava LED paneeliga disaini ja 
Ritelite valgusjuhtimissüsteemi.



Alati tööks valmis, kasutades mobiilse 
laadimise võimalust
Lisavarustusena sisseehitatud 12-24V 
autolaadija võimaldab hoida K10 täielikult 
laetuna ja tööks valmis ka liikvel olles.

Ületamatu võimsuse ja suuruse/kaalu suhe
Tänu kompaktsele disainile on K10 
lihtsalt kaasaskantav ja võtab transpordil 
vähe ruumi, tagades seejuures suure 
valgusvõimsuse.

Kerge Liitium aku võimalus suurendab 
mobiilsust veelgi, eriti keerulistes oludes
Sama võimsus oluliselt väiksema kaalu 
juures (5.45 kg vähem), kergemaks 
kaasaskandmiseks pikkadel distantsidel.



Omadused

Töörežiimid
Valgusvoogu on võimalik reguleerida vahemikus 8%-
150%. “Boost” funktsioon võimaldab valgusvoogu 
tõsta 150% peale olukordadeks, kus on maksimaalset 
võimsust vaja.

Integreeritud statiiv
Sarnaselt K9 valgustile, on ka K10 komplektis integreeritud 
statiivi süsteem, mis võimaldab töökõrgust 1.8m. Tänu 
sellele puudab vajadus erildi statiivi kaasas kanda. Samuti 
on K10 valgustil kokkuklapitavad tugijalad stabiilseks 
paigaldamiseks ebatasastele pindadele.

Erinevad laadimise võimalused
K10 on vastavalt vajadusele võimalik laadida pingel 12V, 
24V ja 240V. Seadmel on aku monitooringu süsteem, et 
tagada selge ülevaade laadimisprotsessi, aku laetuse 
taseme ja järelejäänud tööaja üle.

Muudetav valguskiire nurk
K10 on varustatud Ritelite unikaalse hajutava 
läätsega, et muuta valguskiire nurka kitsast 
laiaks vastavalt vajadusele või erinevaid 
valguskiiri omavahel kombineerida. Iga LED 
paneeli valguskiirt on võimalik eraldi reguleerida 
optimaalse tulemuse saavutamiseks.

Valguskiire reguleerimine
Liigutades hajutavat läätse üles või alla

Valguskiire
fokusseerimine

Valguskiire
hajutamine



K10 360º 4.5m Statiiv

4.5m statiiv võimaldab K10 LED paneelid tõsta 4.5m kõrgusele, et saavutada ühtlasem 360º valgustus 
suuremal alal. Statiivil on õlarihm lihtsamaks transportimiseks. 4.5m statiiv on saadaval ka reguleeritavate 
jalgadega ebatasasel pinnasel kasutamiseks.

Statiiv kokkupandult
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K10 SPETSIFIKATSIOONID
VÕIMSUS 30W LED paneelid - kokku 90W

VALGUSVOOG 12 000 luumenit (ligikaudu)

TÖÖAEG Kuni 8 tundi (sõltuvalt mudelist)

KÕRGUS 175mm

PIKKUS 220mm (paneelid kokku klapitud)

LAIUS 100mm (paneelid kokku klapitud)

KAAL (LIITIUM MUDEL) 7.2kg kuni 8.4kg (sõltuvalt mudelist)

KAAL (SLA MUDEL) 12.65kg
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