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ADALIT เปนแบรนดระดับสากลที่ มี
ช่ือเสียงและไดรับการออกแบบและผลิตโดย
Adaro Tecnologia S.A. ในโรงงานที่ต้ังอยูทาง
ตอนเหนือของสเปน ดวยประสบการณการผลติ
มากกวา 100 ป ADALIT ผลติและสงมอบโซลช่ัูน
ระบบแสงสวางอจัฉริยะทีม่คีวามปลอดภยัอยาง
แทจริงโดยมุงเปาไปทีส่ภาพแวดลอมการทาํงาน
ที่ยากลาํบาก

เพื่อใหเปนเทคโนโลยระดับแนวหนา
Adaro มีแผนกวิศวกรรมและการออกแบบตัว
ไฟฉายโดยเฉพาะ เพือ่ใหสามารถออกแบบและ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยไีดอยางตอเน่ือง ในป
2021 น้ี Adaro เปดตัว ADALIT L-5000 แบบ
พกพารุนใหมทีไ่ดรับการรับรองสาหรับการใชงานใน
สภาพแวดลอมทีอ่นัตรายทีส่ดุ และ ADALIT L-30
ซึง่เปนไฟฉายติดหมวกรุนใหมมาเพือ่ปฏวัิติวงการ

ADALIT L-5000 Z0 และ Z1
ในกลุมผลติภณัฑ L-5000 แบบพกพา

รุน Z0 มีคณุสมบตั ิไดรับการรับรองจาก ATEX
และ IECEx ทําใหสามารถใชไฟฉายในสภาพ
แวดลอมทีเ่ปนอนัตรายอยางยิง่ซึง่รวมถงึโซน 0
สาหรับกาซและโซน 20 สาหรับฝุน และรุน Z1
ไดรับการอัพเกรด ซึ่งปจจุบัน้ีไดรับการรับรอง
ใหใชงานในสภาพแวดลอิมที่เปนฝุนโซน 21

L-5000 Z0 & Z1 มาพรอมกับหวัปรับ
หมนุไดซึง่ชวยใหผูใชปรับทศิทางแสงไปในทศิทาง

ที่ตองการ L-5000 Z0 & Z1 มีจอแสดงผล
ดิจิตอลที่ระบุเวลาทางานจริงเปนช่ัวโมงและ
นาทเีพือ่เพิม่ความปลอดภยัใหกับนักผจญเพลงิ
ตอบสนองความตองการทางเทคนิคมากที่สุด
เลนส Led Engine สองตัวที่ไดรับการออกแบบ
ทางวิศวกรรมทีแ่ตกตางกัน การสองสวางเฉพาะ
จุดทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหเขาถงึในระยะไกลสงูสดุ
(70,000 แรงเทียน/500 ลูเมนส) และแสง
แบบสาดสองจา มีความเฉพาะเจาะจงสาหรับ
การสองสวางพืน้ผวิขนาดกวางในระยะปานกลาง
(20,000 แรงเทยีน/500 ลเูมนส) แหลงกําเนิด
แสงทั้งสอง มีไฟ LED สีเหลืองกะพริบสองดวง
เปนไฟสญัญาณในกรณฉีกุเฉนิ

สามารถเลอืกการกาหนดคาความเขมแสง
ทีแ่ตกตางกันไดสามแบบต้ังแต 6, 12 หรือ 24
ช่ัวโมงโดยใชแหลงกาเนิดแสงหลกัหรือ 12, 24
และสงูสดุ 48 ช่ัวโมงดวยแหลงกําเนิดแสงเสริม

ในงานเฉพาะใดๆ ทีผู่ปฏบิติังานสามารถตัดสนิใจ
เลอืกการปรับใชใหเหมาะสมทีส่ดุระหวางความ
เขมแสงและเวลาทาํงาน

เมือ่รางกายอยูในแนวราบแลว เพือ่ใหมี
เสถยีรภาพดีเยีย่มสาํหรับนักผจญเพลงิในขณะที่
คลานในกลุมควันหนา L-5000 ทกุรุนมไีฟ LED
สแีดงดานหลงั 2 ดวงเพือ่อานวยความสะดวกใน
การระบตํุาแหนงของผูใชและเพิม่ความปลอดภยั

ADALITL-5000 ผลิตขึ้นเพื่อใชเปน
ไฟฉายแบบพกพาและยงัสามารถใชเปนไฟสอง
สวางเฉพาะบริเวณที่ติดต้ังบนขาต้ังไดอีกดวย
หรือเพือ่ความสะดวกในการใชงานสามารถติดต้ัง
บนพื้นผวิโลหะใดๆ ดวยแมเหล็กดานหลังสาม
จุดที่ชวยใหยดึเกาะไดดีเยี่ยม

L-5000 Z0 จอแสดงผลดิจิตอลที่มี
วิสยัทศันในการมองเหน็สงู ระบเุวลาทาํงานใน
ช่ัวโมงจริงและนาทใีนการปฏิบติัหนาที ่รวมถงึ
ระดับไฟเมือ่ตองการการชารจ

ADALITL-30
ADALITL-30 เปนไฟฉายติดหมวกนิรภยั

ดับเพลงิทีท่นัสมยัทีส่ดุ ออกแบบมาเฉพาะสาํหรับ
นักผจญเพลิง ติดต้ังอะแดปเตอรในตัวใชกับ
บริเวณดานขางของหมวก ปรับความเหมาะสม
ใหพอดีกับหมวกนิรภัยซึ่งพวงระบบไฟสองขั้น
บนัไดเขาไปดวยซึง่ถอือวาเปนการปฏวัิติวงการ
เพราะจะสองสวางเสนทางใหเทาของคณุในขณะ
ทีค่ณุเดิน รวมกับ Power LedEngine Optic ทีเ่ปน
นวัตกรรมใหมทาํใหเกิดแหลงแสงทีโ่ดดเดนถงึ
350 ลเูมนส
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เพือ่รับประกันอายใุชงานแบตเตอร่ีสงูสดุ
ในระหวางทีเ่กิดไฟปาหรือปฏบิติัการชวยเหลอื
เปนเวลานาน การทาํงานของแบตเตอร่ีสามารถ
ขยายไดต้ังแต 3 ช่ัวโมงถึง 12 ช่ัวโมง โดยไม
กระทบตอทศันวิสยัทีดี่ทีส่ดุหรือความปลอดภยั
ของนักผจญเพลิง ตัวไฟฉายผลิตดวยเรซิน-
เทอรโมพลาสติก ทนตอแรงกระแทก ทนตอ
อุณหภูมิสูงและสารกัดกรอน รับประกันไดถึง
ความทรหดตอสภาพแวดลอมและสภาวะการ
ทาํงานทีรุ่นแรงทีสุ่ด

เพือ่เพิม่ทศันวิสยัในการช้ีทางและความ
ปลอดภัย ไฟฉายติดต้ังไฟ LED สีแดงกะพริบ
ดานหลงั 2 ดวงเพือ่อาํนวยความสะดวกในการ
ช้ีตําแหนงของนักผจญเพลงิในควันหนาทบึหรือ
ในสภาพแวดลอมทีเ่ต็มไปดวยฝุน นาหนักเพยีง
165 กรัม พรอมการปองกันนาเขา IP68 รูปทรง
กะทดัรัดตามหลกัสรีรศาสตรของ ADALIT L-30
ทําใหเปนอุปกรณสาคัญสาหรับนักผจญเพลิง
ไฟฉายเขากันไดกับหมวกนิรภยัของนักผจญเพลงิ
ทีโ่ดดเดนทีส่ดุในตลาด พรอมกับทีช่ารจ ADALIT
L-10 ที่มีอยู

ไฟฉายไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ATEX & IECEx แกสโซน 0 และ โซน 20 สาหรับ
ฝุน เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสงูสดุ
ระดับสากล

ADALIT L-30 ประกอบดวยระบบไฟคู
(ลาํแสงหลกัและไฟสองขัน้บนัได) และไฟ LED
สีแดงสองดวงทําใหเปนไฟฉายหมวกนิรภัย
ดับเพลงิทีป่ลอดภยัทีส่ดุในตลาด

สอบถามขอมลูเพิม่เติม บริษทั โกลแฟบ
จํากัด 10 ซอยเคหะรมเกลา 74 แยก 4 แขวง
ราษฎรพฒันา เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240
โทรศพัท  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
ISO 15090:2012 F2A CI HI3 SRC

Primus 21 Lacing boot
 พืน้รองเทาเปนยาง/พยี ูหลอจากแบบ

ใหการดูดซบัพลงังานและเปนฉนวนก้ันความรอน
ที่ดีเยี่ยม

 อุณหภูมิภายในรองเทาเพิ่มขึ้นเพียง
2.3   ํC

 สัดสวนของ PU มีสูงกวา 90%
 มีซปิดานขางทีผู่กเชือกที่ยดืหยุนและ

แยกการใชงาน
 ไมบีบรัดขณะกาวเทาเดิน
 ดูแลและความสะอาดงาย
 แผนรองในรุนใหมนํากลับมาใชงาน

ใหมได Sympatex Moisture-Tec

 กันนํ้า ทาํใหเทาของคุณแหงอยูเสมอ
 สวนบนของรองเทาทําดวยวัสดุทน

แรงดึง มีความแข็งแรง ทนทาน
 รูปทรง ตําแหนงสวนประกอบ และ

ความมั่นคงยังอยูสภาพเดิมแมผานการใชงาน
หลายป

 พื้ นรองเท าด านนอกสุดทําความ
สะอาดไดดวยตัวเอง ดอกพื้นรองเทามีความ-
ลึก 6 ม.ม. เสริมขอบดานขาง พื้นรองเทาสวน
กลาง เปนเหล็กกลาสแตนเลส โดยรวมแลว

พืน้รองเทามปีระสทิธภิาพในการปองกันนํ้ามนั
เช้ือเพลงิเหลวและกรด รวมทัง้ตานทานการลืน่
ในทุกรณี

 เชือกผูกรองเทาเปน Nomex มีซิปที่
แยกออกมาสาํหรับใชในกรณฉีกุเฉนิหรือเรงรีบ
สายคลองทีใ่ชดึงซปิทาํดวยหนัง

 ระบายอากาศไดดีและกันนํ้าทําให
เทาแหงและสบาย (ความช้ืนในรองทามตํ่ีากวา
74%) และลดความรอนสะสม (ความรอนใน
รองเทานอยกวา 45%) เมื่อเทียบกับรองเทา
ช้ันนําในตลาด

 รองเทาสูง 23 ซม. หนัก 1150 กรัม
ตัวรองเทาทาํดวยหนังแทกันนํ้า หนา 2.4-2.6
ม.ม. ไมมตีะเขบ็ดานขางหวัเหลก็ทรงกระชับกับ
น้ิวเทา เย็บตะเข็บคูตรงจุดซอนเรนและจุดที่
ตองการความทนทานเปนพิเศษ ตัวพื้นสอด
รองเทาทีไ่ดรูปทรงและดูดซบัเหง่ือ ขอบรองเทา
ดานบนรับกับกระดูกหัวเขาไดดี พืน้บริเวณสน
รองรับนํ้าหนักและใหความสมดุล ไมหงายหลงั

สอบถามขอมลูเพิม่เติม บริษทั โกลแฟบ
จํากัด 10 ซอยเคหะรมเกลา 74 แยก 4 แขวง
ราษฎรพฒันา เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240
โทรศพัท  02-927-5911-3, 02-184-7676-8
โทรสาร 02-927-5914, www.glofabthai.com
E-mail: glofab2011@gmail.com
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คุณสมบัติโดดเดนของ VizLite  DT
 เพิม่ทศันวิสยัในความมดื แถบ VizLite

DT มองเห็นในที่มีแสงนอยหรือไมมีแสงโดย
ไมตองอาศัยแหลงกําเนิดแสงอืน่เขามาชวย

 ชารจแสงอุลตราไวโอเลตดวยตัวเอง
ในเวลาไม ก่ี นาทีแต ใช งานไดหลายช่ั วโมง
(VizLite  DT  ทาํจากเมด็สสีตอรเตียมไนเตรท
และผสมสารอืน่ๆ ทาํใหเรืองแสงไดสวางเต็มที่
แมวาจะผานการใชงานและการซกัลางหลายรอบ
โดยอนุภาคของเม็ดสีจะดูดพลังงานจากแสง

อุลตราไวโอเลตมาเก็บไว (เวลาที่ใชขึ้นอยูกับ
สภาพแสงทีส่มผสั โดยพลงังานแสงทีเ่ก็บสะสม
ไวจะถกูปลอยออกมาเมือ่อยูในสภาวะแสงนอย
หรือในความืด ซึ่งในสภาพแดดจัดเม็ดสีจะดูด
พลังงานเก็บไวจนเต็มความจุภายในเวลาไมก่ี
นาทีแตสามารถปลอยแสงออกมาในความมืด
ไดนานถึง 8 ช่ัวโมง)

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

ซอมบาํรุง โดยไดรับรางวัลผลติภณัฑเรืองแสง/
สะทอนแสงระดับนานาชาติหลายสถาบัน

ทั้งน้ี ชุดดับเพลิงของ Glofab ก็ติดแถบ
สะทอนแสง VizLite  DT

 แถบ VizLite  DT ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานผลติภัณฑเสริมทศันวิสัยในงาน
ตางๆ  ทีส่าํคญัคอื ANSI 107, EN 20471, ISO
17398 และอืน่ๆ

 เน่ืองจากเปนแถบวัสดุตามปกติทัว่ไป
ไมมสีวนทีเ่ปนกลไกหรือไฟฟา จึงไมจําเปนตอง
มีการซอมบาํรุงใดๆ

 ไมจําเปนตองใชกับเสือ้ผาสาํหรับการ
ปฏบิติังานเทาน้ัน แตยงัใชไดกับเสือ้ผาประเภท
อื่น เชน ชุดกีฬาไดดวย เพื่อความปลอดภัย
สงูสดุในการปฏบิติักิจกรรมตางๆ

 ไมตองกังวลเร่ืองการซักรีดชุดที่ติด
แถบ VizLite  DT  เน่ืองจากถูกออกแบบใหมี
ความทนทานตอการขดัส ีสภาพกรดดาง รวมถงึ
สภาพรอนเยน็และความช้ืน สาํหรับการใชงาน
ทั่ วไป การซักลางไมมีผลกระทบใดๆ แถบ
VizLite  DT  ยงัคงใหประสทิธภิาพการมองเหน็
ไดอยางยาวนาน

สอบถามขอมลูเพิม่เติม: 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 ช้ันเดียวขนาด 170 gsm)
มคีณุสมบติัตามมาตรฐาน  EN 13911 ยาวถงึ
ไหลทัง้สองขาง ตรงปลายผาออกเพือ่ใหโคงเวา
เขากับรูปไหล ชายผาไมกองทบับนไหล ขอบเยบ็
เรียบรอย เสริมอลิาสติกบริเวณรูปหนาและสวน
ทีเ่หลือ่มกับเสือ้ ม ี3 ขนาด ใหเลอืก: ความยาว
18 น้ิว รหสั H-AGNI-N-18 ความยาว 20 น้ิว
รหัส H-AGNI-N-20 และ ความยาว 24 น้ิว
รหสั H-AGNI-N-24

ผลติในประเทศไทย ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน EN 13911 โดยสาํนักงาน BSI
Benchmark หมายเลขประกาศนียบัตร BMP
694453

ขอแนะนําในการซัก กรณีซักดวยเคร่ือง
ใชผงซกัฟอกธรรมดาในนํ้าอุน (อณุหภมูไิมเกิน
40  ํ C หามใชนํ้ายาฟอกขาวหรือนํ้ายาซักลาง
ทีผ่สมคลอรีน หามใชนํ้ายาซกัผานุมหรือนํ้ายา
ซกัผาผสมนํ้ายาซกัผานุม หามบบีผาแรงๆ เพือ่
เอานํ้าออก ใหขยาํเบาๆ จนนํ้าหมดไปอยางชาๆ
หามอบผาเพื่อทาํใหแหง แตใหแผผาออกแลว
วางในที่รม แหง และเย็น แทน หามซักแหง

ทั้งน้ี หามดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือ
ปรับแตง Hood ในทุกกรณี

สอบถามขอมลูเพิม่เติม: บริษทั โกลแฟบ
จํากัด โทร. 02 927 5911-3, 02 184 7676-8
โทรสาร 02-927-5914, www.glofabthai.com
E-mail: glofab2011@gmail.com


