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ในงานเฉพาะใดๆ ทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านสามารถตัดสินใจ
เลือกการปรับใชใหเหมาะสมทีส่ ดุ ระหวางความ
เขมแสงและเวลาทํางาน
เมือ่ รางกายอยูใ นแนวราบแลว เพือ่ ใหมี
เสถียรภาพดีเยีย่ มสําหรับนักผจญเพลิงในขณะที่
คลานในกลุม ควันหนา L-5000 ทุกรุน มีไฟ LED
สีแดงดานหลัง 2 ดวงเพือ่ อานวยความสะดวกใน
การระบุตาํ แหนงของผูใ ชและเพิม่ ความปลอดภัย
ADALITL-5000 ผลิ ตขึ้ นเพื่ อใช เป น
ไฟฉายแบบพกพาและยังสามารถใชเปนไฟสอง
สวางเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งบนขาตั้งไดอีกดวย
หรือเพือ่ ความสะดวกในการใชงานสามารถติดตัง้
บนพื้นผิวโลหะใดๆ ดวยแมเหล็กดานหลังสาม
จุดที่ชวยใหยดึ เกาะไดดีเยี่ยม
ADALIT เป น แบรนด ระดั บ สากลที่ มี
ชื่ อเสี ยงและได รั บการออกแบบและผลิ ตโดย
Adaro Tecnologia S.A. ในโรงงานที่ตั้งอยูทาง
ตอนเหนือของสเปน ดวยประสบการณการผลิต
มากกวา 100 ป ADALIT ผลิตและสงมอบโซลูชนั่
ระบบแสงสวางอัจฉริยะทีม่ คี วามปลอดภัยอยาง
แทจริงโดยมุง เปาไปทีส่ ภาพแวดลอมการทํางาน
ที่ยากลําบาก
เพื่ อให เป นเทคโนโลยระดั บแนวหน า
Adaro มีแผนกวิศวกรรมและการออกแบบตัว
ไฟฉายโดยเฉพาะ เพือ่ ใหสามารถออกแบบและ
วิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีไดอยางตอเนือ่ ง ในป
2021 นี้ Adaro เปดตัว ADALIT L-5000 แบบ
พกพารุนใหม
 ทได
ี่ รบั การรับรองสาหรับการใชงานใน
สภาพแวดลอมทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ และ ADALIT L-30
ซึง่ เปนไฟฉายติดหมวกรุน ใหมมาเพือ่ ปฏิวตั วิ งการ
ADALIT L-5000 Z0 และ Z1
ในกลุม ผลิตภัณฑ L-5000 แบบพกพา
รุน Z0 มีคณ
ุ สมบัติไดรับการรับรองจาก ATEX
และ IECEx ทําใหสามารถใชไฟฉายในสภาพ
แวดลอมทีเ่ ปนอันตรายอยางยิง่ ซึง่ รวมถึงโซน 0
สาหรับกาซและโซน 20 สาหรับฝุน และรุน Z1
ไดรับการอัพเกรด ซึ่งปจจุบันี้ไดรับการรับรอง
ใหใชงานในสภาพแวดลอิมที่เปนฝุนโซน 21
L-5000 Z0 & Z1 มาพรอมกับหัวปรับ
หมุนไดซงึ่ ชวยใหผใู ชปรับทิศทางแสงไปในทิศทาง
1

ที่ตองการ L-5000 Z0 & Z1 มีจอแสดงผล
ดิจิตอลที่ ระบุเวลาทางานจริ งเปนชั่ วโมงและ
นาทีเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยใหกบั นักผจญเพลิง
ตอบสนองความตองการทางเทคนิคมากที่สุด
เลนส Led Engine สองตัวที่ไดรับการออกแบบ
ทางวิศวกรรมทีแ่ ตกตางกัน การสองสวางเฉพาะ
จุดทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ใหเขาถึงในระยะไกลสูงสุด
(70,000 แรงเทียน/500 ลูเมนส) และแสง
แบบสาดสองจา มีความเฉพาะเจาะจงสาหรับ
การสองสวางพืน้ ผิวขนาดกวางในระยะปานกลาง
(20,000 แรงเทียน/500 ลูเมนส) แหลงกําเนิด
แสงทั้งสอง มีไฟ LED สีเหลืองกะพริบสองดวง
เปนไฟสัญญาณในกรณีฉกุ เฉิน
สามารถเลือกการกาหนดคาความเขมแสง
ทีแ่ ตกตางกันไดสามแบบตัง้ แต 6, 12 หรือ 24
ชัว่ โมงโดยใชแหลงกาเนิดแสงหลักหรือ 12, 24
และสูงสุด 48 ชัว่ โมงดวยแหลงกําเนิดแสงเสริม

L-5000 Z0 จอแสดงผลดิ จิ ตอลที่ มี
วิสยั ทัศนในการมองเห็นสูง ระบุเวลาทํางานใน
ชัว่ โมงจริงและนาทีในการปฏิบตั ิหนาที่ รวมถึง
ระดับไฟเมือ่ ตองการการชารจ
ADALITL-30
ADALITL-30 เปนไฟฉายติดหมวกนิรภัย
ดับเพลิงทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ออกแบบมาเฉพาะสําหรับ
นักผจญเพลิง ติดตั้ งอะแดปเตอรในตัวใชกับ
บริเวณดานขางของหมวก ปรับความเหมาะสม
ใหพอดีกับหมวกนิรภัยซึ่งพวงระบบไฟสองขั้น
บันไดเขาไปดวยซึง่ ถืออวาเปนการปฏิวตั วิ งการ
เพราะจะสองสวางเสนทางใหเทาของคุณในขณะ
ทีค่ ณ
ุ เดิน รวมกับ Power LedEngine Optic ทีเ่ ปน
นวัตกรรมใหมทาํ ใหเกิดแหลงแสงทีโ่ ดดเดนถึง
350 ลูเมนส
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เพือ่ รับประกันอายุใชงานแบตเตอรีส่ งู สุด
ในระหวางทีเ่ กิดไฟปาหรือปฏิบตั กิ ารชวยเหลือ
เปนเวลานาน การทํางานของแบตเตอรีส่ ามารถ
ขยายไดตั้งแต 3 ชั่วโมงถึง 12 ชั่วโมง โดยไม
กระทบตอทัศนวิสยั ทีด่ ที สี่ ดุ หรือความปลอดภัย
ของนั กผจญเพลิง ตัวไฟฉายผลิ ตดวยเรซินเทอรโมพลาสติก ทนตอแรงกระแทก ทนตอ
อุณหภูมิสูงและสารกัดกรอน รับประกันไดถึง
ความทรหดตอสภาพแวดลอมและสภาวะการ
ทํางานทีร่ ุนแรงทีส่ ุด
เพือ่ เพิม่ ทัศนวิสยั ในการชีท้ างและความ
ปลอดภัย ไฟฉายติดตั้งไฟ LED สีแดงกะพริบ
ดานหลัง 2 ดวงเพือ่ อํานวยความสะดวกในการ
ชีต้ าํ แหนงของนักผจญเพลิงในควันหนาทึบหรือ
ในสภาพแวดลอมทีเ่ ต็มไปดวยฝุน นาหนักเพียง
165 กรัม พรอมการปองกันนาเขา IP68 รูปทรง
กะทัดรัดตามหลักสรีรศาสตรของ ADALIT L-30
ทําใหเปนอุปกรณสาคัญสาหรับนักผจญเพลิง
ไฟฉายเขากันไดกบั หมวกนิรภัยของนักผจญเพลิง
ทีโ่ ดดเดนทีส่ ดุ ในตลาด พรอมกับทีช่ ารจ ADALIT
L-10 ที่มีอยู
ไฟฉายไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ATEX & IECEx แกสโซน 0 และ โซน 20 สาหรับ
ฝุน เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
ระดับสากล
ADALIT L-30 ประกอบดวยระบบไฟคู
(ลําแสงหลักและไฟสองขัน้ บันได) และไฟ LED
สี แดงสองดวงทําให เป นไฟฉายหมวกนิ รภั ย
ดับเพลิงทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ ในตลาด
สอบถามขอมูลเพิม่ เติม บริษทั โกลแฟบ
จํากัด 10 ซอยเคหะรมเกลา 74 แยก 4 แขวง
ราษฎรพฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 02-927-5911-3, 02-184-7676-8
โทรสาร 02-927-5914, www.glofabthai.com
E-mail: glofab2011@gmail.com

Reference: 33323/Sizes 36-50/EN พืน้ รองเทามีประสิทธิภาพในการปองกันน้าํ มัน
ISO 15090:2012 F2A CI HI3 SRC
เชือ้ เพลิงเหลวและกรด รวมทัง้ ตานทานการลืน่
Primus 21 Lacing boot
ในทุกรณี
 พืน
้ รองเทาเปนยาง/พียู หลอจากแบบ
 เชือกผูกรองเทาเปน Nomex มีซิปที่
ใหการดูดซับพลังงานและเปนฉนวนกัน้ ความรอน แยกออกมาสําหรับใชในกรณีฉกุ เฉินหรือเรงรีบ
ที่ดีเยี่ยม
สายคลองทีใ่ ชดงึ ซิปทําดวยหนัง
 อุณหภูมิภายในรองเทาเพิ่มขึ้นเพียง
 ระบายอากาศได ดี แ ละกั น น้ํ า ทําให
2.3 ํ C
เทาแหงและสบาย (ความชืน้ ในรองทามีตา่ํ กวา
 สัดสวนของ PU มีสูงกวา 90%
74%) และลดความรอนสะสม (ความรอนใน
 มีซป
ิ ดานขางทีผ่ ูกเชือกที่ยดื หยุน และ รองเทานอยกวา 45%) เมื่อเทียบกับรองเทา
แยกการใชงาน
ชั้นนําในตลาด
 ไมบีบรัดขณะกาวเทาเดิน
 รองเทาสูง 23 ซม. หนัก 1150 กรัม
 ดูแลและความสะอาดงาย
ตัวรองเทาทําดวยหนังแทกันน้าํ หนา 2.4-2.6
 แผนรองในรุ นใหมนํากลับมาใช งาน
ม.ม. ไมมตี ะเข็บดานขางหัวเหล็กทรงกระชับกับ
ใหมได Sympatex Moisture-Tec
นิ้วเทา เย็บตะเข็บคูตรงจุดซอนเรนและจุดที่
 กันน้า
ํ ทําใหเทาของคุณแหงอยูเสมอ ตองการความทนทานเปนพิเศษ ตัวพื้ นสอด
 ส ว นบนของรองเท า ทําด ว ยวั ส ดุ ท น
รองเทาทีไ่ ดรปู ทรงและดูดซับเหงือ่ ขอบรองเทา
แรงดึง มีความแข็งแรง ทนทาน
ดานบนรับกับกระดูกหัวเขาไดดี พืน้ บริเวณสน
 รู ปทรง ตําแหน งส วนประกอบ และ
รองรับน้าํ หนักและใหความสมดุล ไมหงายหลัง
ความมั่นคงยังอยูสภาพเดิมแมผานการใชงาน
สอบถามขอมูลเพิม่ เติม บริษทั โกลแฟบ
หลายป
จํากัด 10 ซอยเคหะรมเกลา 74 แยก 4 แขวง
 พื้ นรองเท า ด า นนอกสุ ด ทํ า ความ
ราษฎรพฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
สะอาดไดดวยตัวเอง ดอกพื้นรองเทามีความ- โทรศัพท 02-927-5911-3, 02-184-7676-8
ลึก 6 ม.ม. เสริมขอบดานขาง พื้นรองเทาสวน โทรสาร 02-927-5914, www.glofabthai.com
กลาง เปนเหล็กกลาสแตนเลส โดยรวมแลว E-mail: glofab2011@gmail.com
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คุณสมบัติโดดเดนของ VizLite DT
 เพิม
่ ทัศนวิสยั ในความมืด แถบ VizLite
DT มองเห็นในที่มีแสงนอยหรือไมมีแสงโดย
ไมตอ งอาศัยแหลงกําเนิดแสงอืน่ เขามาชวย
 ชารจแสงอุลตราไวโอเลตดวยตัวเอง
ในเวลาไม กี่ นาที แ ต ใ ช ง านได ห ลายชั่ วโมง
(VizLite DT ทําจากเม็ดสีสตอรเตียมไนเตรท
และผสมสารอืน่ ๆ ทําใหเรืองแสงไดสวางเต็มที่
แมวา จะผานการใชงานและการซักลางหลายรอบ
โดยอนุ ภาคของเม็ ดสี จะดู ดพลั งงานจากแสง

อุลตราไวโอเลตมาเก็บไว (เวลาที่ใชขึ้นอยูกับ
สภาพแสงทีส่ มผัส โดยพลังงานแสงทีเ่ ก็บสะสม
ไวจะถูกปลอยออกมาเมือ่ อยูใ นสภาวะแสงนอย
หรือในความืด ซึ่งในสภาพแดดจัดเม็ดสีจะดูด
พลังงานเก็บไวจนเต็มความจุภายในเวลาไมกี่
นาทีแตสามารถปลอยแสงออกมาในความมืด
ไดนานถึง 8 ชั่วโมง)

 แถบ VizLite DT ผลิตจากประเทศ
อังกฤษ นิยมใชกันแพรหลายไปทั่วโลก ทั้งใน
งานจราจร งานดับเพลิง/กูภัย งานตํารวจ งาน

ซอมบํารุง โดยไดรบั รางวัลผลิตภัณฑเรืองแสง/
สะทอนแสงระดับนานาชาติหลายสถาบัน
ทั้งนี้ ชุดดับเพลิงของ Glofab ก็ติดแถบ
สะทอนแสง VizLite DT

 แถบ VizLite DT ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑเสริมทัศนวิสัยในงาน
ตางๆ ทีส่ าํ คัญคือ ANSI 107, EN 20471, ISO
17398 และอืน่ ๆ
 เนือ
่ งจากเปนแถบวัสดุตามปกติทวั่ ไป
ไมมสี ว นทีเ่ ปนกลไกหรือไฟฟา จึงไมจาํ เปนตอง
มีการซอมบํารุงใดๆ
 ไมจา
ํ เปนตองใชกบั เสือ้ ผาสําหรับการ
ปฏิบตั งิ านเทานัน้ แตยงั ใชไดกบั เสือ้ ผาประเภท
อื่ น เชน ชุดกีฬาไดดวย เพื่ อความปลอดภัย
สูงสุดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆ
 ไม ต องกั งวลเรื่ องการซั กรี ดชุ ดที่ ติ ด
แถบ VizLite DT เนื่องจากถูกออกแบบใหมี
ความทนทานตอการขัดสี สภาพกรดดาง รวมถึง
สภาพรอนเย็นและความชืน้ สําหรับการใชงาน
ทั่ วไป การซั กล างไม มี ผลกระทบใดๆ แถบ
VizLite DT ยังคงใหประสิทธิภาพการมองเห็น
ไดอยางยาวนาน
สอบถามขอมูลเพิม่ เติม: บริษทั โกลแฟบ
จํากัด โทร. 02 927 5911-3, 02 184 7676-8
โทรสาร 02-927-5914, www.glofabthai.com
E-mail: glofab2011@gmail.com

ตัว Hood ตัดเย็บดวยผากันไฟ Aramid
100% (ผา TENCATE ชัน้ เดียวขนาด 170 gsm)
มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐาน EN 13911 ยาวถึง
ไหลทงั้ สองขาง ตรงปลายผาออกเพือ่ ใหโคงเวา
เขากับรูปไหล ชายผาไมกองทับบนไหล ขอบเย็บ
เรียบรอย เสริมอิลาสติกบริเวณรูปหนาและสวน
ทีเ่ หลือ่ มกับเสือ้ มี 3 ขนาด ใหเลือก: ความยาว
18 นิว้ รหัส H-AGNI-N-18 ความยาว 20 นิว้
รหัส H-AGNI-N-20 และ ความยาว 24 นิ้ว
รหัส H-AGNI-N-24
ผลิตในประเทศไทย ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน EN 13911 โดยสํานักงาน BSI
Benchmark หมายเลขประกาศนียบัตร BMP
694453

ขอแนะนําในการซัก กรณีซักดวยเครื่อง
ใชผงซักฟอกธรรมดาในน้าํ อุน (อุณหภูมไิ มเกิน
40 ํ C หามใชนา้ํ ยาฟอกขาวหรือน้าํ ยาซักลาง
ทีผ่ สมคลอรีน หามใชนา้ํ ยาซักผานุม หรือน้าํ ยา
ซักผาผสมน้าํ ยาซักผานุม หามบีบผาแรงๆ เพือ่
เอาน้าํ ออก ใหขยําเบาๆ จนน้าํ หมดไปอยางชาๆ
หามอบผาเพื่อทําใหแหง แตใหแผผาออกแลว
วางในที่รม แหง และเย็น แทน หามซักแหง
ทั้งนี้ หามดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือ
ปรับแตง Hood ในทุกกรณี
สอบถามขอมูลเพิม่ เติม: บริษทั โกลแฟบ
จํากัด โทร. 02 927 5911-3, 02 184 7676-8
โทรสาร 02-927-5914, www.glofabthai.com
E-mail: glofab2011@gmail.com
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