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ŚWIATOWY LIDER W SYSTEMACH ŚWIETLNYCH 
UŁATWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ BARW

MATCHPEN 
Mała, poręczna lampa mieszcząca się w kieszeni. 
Silny strumień światła umożliwiający znakomitą identyfik-
ację barw. Pozwala na koncentrację strumienia świetlnego 
źródła światła w zakresie od 10° do 70°.
Stopień ochrony IP54. Baterie w komplecie 2xAAA.

Specjalne diody LED o wysokim wskaźniku CRI (ang. Colour Rendering Index) 
sprawiają, że przedmioty oglądane w ich świetle mają kolory odwzorowane 
tak jak by były oświetlone światłem słonecznym.

SCANGRIP prezentuje nowy rodzaj lamp ułatwiających identyfikacjię barw. System COLOUR 
MATCH dzięki zastosowaniu specjalnych diod LED stanowi doskonałe rozwiązanie wspomagające 
prace lakiernicze, polerskie oraz w strefach przygotowawczych. 
COLOUR MATCH został zaprojektowany z uwzględnieniem specyfiki prac kolorystycznych 
w lakierniach:
- posiada wymienną soczewkę, odporną na działanie wszystkich rodzajów rozcieńczalników 
oraz codzienne czyszczenie. 
- zapewnia długi czas pracy bez przerw na czasochłonne ładowanie baterii, 
 - odporny na kurz i wodoszczelny umożliwiając zastosowanie w różnych warunkach warszta-
towych.

MATCHPEN
03.5117
Bardzo wysoki współczynnik oddawania barw diod LED: CRI=95
Temperatura barwowa światła: Tb (K) = 4000 K
Natężenie oświetlenia: 300-4000 lx (luks)
Strumień świetlny: 100 lm (lumen)
Kąt padania strumienia świetlnego: 10°-70°
Czas pracy urządzenia: 2 godz.
Bateria alkaliczna: AAA/1.5V - 2 szt.
Stopień ochrony: IP54 

• Do identyfikacji barw
• Do wykrywania rys 

i hologramów
• Do kontroli powierzchni

• Ekstremalnie długi czas pracy soczewek LED 

• Idealny do prac lakierniczych, polerskich oraz w strefach 
przygotowawczych

• Podwyższa jakość wykończenia po każdej operacji

• Skraca czas pracy i eliminuje koszty poprawek

FOR PROFESSIONAL USE



MULTIMATCH
03.5415
Bardzo wysoki współczynnik oddawania barw 
diod COB LED: CRI=95
Temperatura barwowa światła: Tb (K) = 4500 K
Natężenie oświetlenia: 3500-1400 lx (luks) [tryb 1 / tryb 2]
Strumień świetlny: 2000/600 lm (lumen) [tryb 1 / tryb 2]
Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi 
zgodnie z normą PL-EN 50102: IK07 

Stopień ochrony: IP67 
Czas pracy urządzenia: 1,5 godz./6 godz. [tryb 1 / tryb 2]
Bateria litowo-jonowa: 11.1V/4400mAh
Czas ładowania: 3 godz.
Długość przewodu zasilającego: 5m
Napięcie zasilające: 230V AC

SUNMATCH 
Poręczna, mieszcząca się w kieszeni. Zapewnia łatwe mocowanie np. 
do paska, kieszeni za pomocą zawieszki. Umieszczenie lampy w do-
godnym położeniu zapewnia obrotowy uchwyt z wbudowanym silnym 
magnesem (regulacja położenia do 180°). Solidna, wytrzymała, pyło- 
i wodoodporna konstrukcja, spełnia wymogi stopnia ochrony IP65.  

W zależności od rodzaju pracy pozwala na wybór różnej mocy światła: 
Tryb 1 = 100%, Tryb 2 = 50%. Czas pracy urządzenia 3 godziny. 
W zestawie z bateriami litowo-jonowymi i inteligentnym wskaźnikiem 
naładowania baterii.
W celu uniknięcia ryzyka przegrzania wyposażona jest w inteligentny 
system automatycznego wyłączania lampy po 3 minutach użycia 
w trybie 100% mocy.
Stacja ładowania (dokująca) jest dostosowana do montażu na ścianie 
oraz dzięki magnesowi do stołu roboczego.

MULTIMATCH  
Moc strumienia świetlnego wynosząca 2000 lumenów gwarantuje 
perfekcyjne warunki do identyfikacji i doboru koloru. Lampa ma 
dwie możliwości zasilania: sieciowe 230V AC z nielimitowanym 
czasem pracy oraz akumulatorowe z możliwością ładowania, które 
zapewnia pełną mobilność urządzenia i jeszcze szersze zastoso-
wania. 
Przy wyborze 2 trybu mocy (50%) na zasilaniu akumulatorowym 
uzyskujemy możliwość do 6 godz. pracy. 
Korpus lampy został wykonany z wysokiej jakości aluminium odle-
wanego ciśnieniowo co powoduje, że jest on ekstremalnie wytrzy-
mały i odporny na wstrząsy. Lampa jest pyło – i wodoszczelna, 
spełniając wymogi stopnia ochrony IP67. Regulowany uchwyt 
umożliwia ustawienie lampy pod żądanym kątem nachylenia.
Istnieje możliwość zakupu statywu ze wspornikami dla montażu 
jednej lub dwóch lamp jako akcesoria dodatkowe. 

SUNMATCH
03.5416
Bardzo wysoki współczynnik oddawania barw diod COB LED: CRI=95
Temperatura barwowa światła: Tb (K) = 4500 K
Natężenie oświetlenia: 1100-550 lx (luks) [tryb 1 / tryb 2]
Strumień świetlny: 400/180 lm (lumen) [tryb 1 / tryb 2]
Stopień ochrony: IP65
Czas pracy urządzenia: 1 godz./3 godz. [tryb 1 / tryb 2]
Bateria litowo-jonowa: 3,7V/2200mAh
Czas ładowania: 4godz.

• Do identyfikacji barw

• Do kontroli jakości prac pomiędzy operacjami 
przygotowawczymi

• Jako źródło światła roboczego

• Doskonała identyfikacja barw 
• Kontrola pracy podczas polerowania, 

lakierowania i czyszczenia

• Źródło światła roboczego

Zasilanie sieciowe czy akumulatorowe 
to Twój wybór
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Innowacje z Dani
• Szeroka gama produktów dopasowana do oczekiwań warsztatów

• Unikatowe rozwiązania dla branży motoryzacyjnej 

• Oparte na najnowocześniejszych technologiach

• Przemyślana konstrukcja i funkcjonalność

• Zarejestrowane patenty

Firma SCANGRIP osiągnęła ogromny sukces oferując szeroki wybór wytrzymałych i funkcjonal-
nych rozwiązań oświetleniowych do profesjonalnych zastosowań.

Jako lider w Europie oferujący pionierskie systemy lamp roboczych SCANGRIP nieustannie 
pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami świetlnymi opartymi na technologii LED. 

Od ponad 100 lat SCANGRIP produkuje wysokiej jakości ręczne narzędzia dla przemysłu i branży 
motoryzacyjnej. Szereg innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w produktach SCANGRIP 
sprawiły, że marka jest znana i ceniona na całym świecie.

Wiodący europejski producent lamp roboczych dla profesjonalistów

COLOUR MATCH KIT
• Zestaw złożony z 3 lamp 

systemu COLOUR MATCH
• W komplecie z przenośną walizką 

dopasowaną do zestawu
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