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Handgreep en licht altijd in de 
juiste richting:  
De handschijnwerper SLP-2 
van ESYLUX 
Met de handschijnwerper van de serie SLP-2 presenteert fabrikant ESYLUX 
een nieuwe multifunctionele lamp voor gebruik binnen of voor 
hulpverleningsvoertuigen. De ergonomische handgreep is in lengterichting 
uitgelijnd met de loop- en lichtrichting en maakt het gebruik van de lamp 
tijdens het dragen daardoor gemakkelijker. Meerdere gebruiksmodi, een 
kantelbare armatuurkop en alternatieve montagemogelijkheden maken 
flexibel gebruik mogelijk.  
 
Als betrouwbare hulp binnen of als vaste begeleider in hulpverleningsvoertuigen: 

Wanneer de verlichting onvoldoende is of plotseling uitvalt, is een solide 

handschijnwerper goud waard. Met de SLP-2 heeft ESYLUX hiertoe een nieuwe 

multifunctionele lamp ontwikkeld en deze in verschillende opzichten verbeterd ten 

opzichte van het vorige model.  

 

Handgreep in lengterichting van loop- en lichtrichting 
De ergonomische handgreep van de SLP-2 is in de lengterichting uitgelijnd met 

de loop- en lichtrichting. Bij het dragen wijst hij daardoor altijd in de juiste richting, 

wat het gebruiksgemak vergroot. Onder de handgreep bevinden zich op de 

armatuurkop zowel de laadindicator van de onderhoudsvrije lithium-ionbatterij met 

een vermogen van 7,4 V / 2200 mAh, als de knop voor de gebruiksmodus. Door 

meerdere keren op deze knop te drukken, kan de gebruiker de lamp in- en 

uitschakelen en kiezen tussen 4 uur werklicht, 8 uur continu licht of 8 uur 

knipperlicht. 



  

 

 

In geval van een stroomstoring schakelt de noodverlichtingsfunctie van de SLP-2 

automatisch de laatst ingestelde gebruiksmodus in wanneer de handschijnwerper 

zich in het laadstation met de 230V-voedingsadapter bevindt. Het laadstation kan 

rechtstreeks aan de muur worden bevestigd en de armatuurkop kan tot 90° naar 

achteren worden gekanteld. Een wandhouder als optioneel toebehoren maakt ook 

een rechte montage mogelijk, indien nodig. De armatuurkop kan tot 30° naar 

voren worden gekanteld, bijvoorbeeld om tijdens gebruik de lichtbundel naar 

beneden te richten.  

 

Stabiele bevestiging aan hulpverleningsvoertuigen 
De SLP-2 is tevens geschikt voor gebruik in voertuigen. De lamp is conform IP54 

beschermd tegen spatwater en het laadstation kan direct op de voertuigbodem 

worden gemonteerd of met de wandhouder aan de voertuigwand worden 

bevestigd. De handschijnwerper kan stevig in de laadbak worden vastgeklikt en 

raakt daardoor niet los bij trillingen. De leveringsomvang omvat een aansluitkabel 

voor 12 VDC-voertuigaansluitingen en een oranje, aan de achterkant bevestigde 

diffusorschijf voor gebruik van de SLP-2 als waarschuwingsknipperlicht na een 

pechgeval. 

 

De hoogte van de handschijnwerper bedraagt 26 cm. High-Power-LEDs van 

CREE met 6200 K, 235 lm en een opgenomen vermogen van 3 W zorgen voor 

energie-efficiënte lichtsterkte.  

 

 

 
  



  

 

Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtplanners en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op 50 jaar ervaring in de markt en 

op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. Doordat 

onderzoek, ontwikkeling en productie in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaatsvinden, voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. De 

verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

 

Meer informatie op www.esylux.com 
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Foto's en fotobijschriften 
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Handschijnwerper SLP-2 Bron: ESYLUX 
De handschijnwerper SLP-2: Het bijbehorende laadstation kan rechtstreeks aan 

de muur worden bevestigd. 

 

 

 
Handschijnwerper SLP-2 Bron: istock/MaxRiesgo/ESYLUX 
De draaggreep loopt in de licht- en looprichting voor extra gebruiksgemak. 

 



  

 

 

 

 
Handschijnwerper SLP-2 Bron: istock/Antonio_Diaz/ESYLUX 
De SLP-2 is tevens geschikt voor gebruik in voertuigen: Onder andere als 

waarschuwingsknipperlicht. 
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