
Řada NOVA – nejlepší pracovní svítilna 
na světě pro profesionálního uživatele

• Pracovní svítilny pro použití v drsných podmínkách,  
jsou ještě více robustní a s dlouhou životností

• Extrémně silné osvětlení až 10 000 lumenů

• Regulace stmívání světla v 5-ti krocích

• Odolnost (IP67) pro všechny druhy vnějších  
povětrnostních podmínek

• Stojany a závěsy pro flexibilní umístění

// Řada pracovních svítilen NOVA SCANGRIP je nejlepším a nejsilnějším 
pracovním světlem COB LED na trhu. Je vyrobena na výdrž tak, aby byla 
schopna svoji práci dělat znovu a znovu. Přichází s prodlouženou 3letou 
zárukou, jako všechny naše svítilny WORK LIGHTS. 
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// Pracovní svítilny pro každou pracovní situaci
 
Řada NOVA nabízí nejširší spektrum trvanlivých pracovních svítilen na světě. 
Takže máte možnost si vybrat svůj nejvhodnější model NOVA. Zvolte, zda má 
být váš model NOVA přenosný, dobíjecí s výměnnými bateriemi nebo kabelem. 

 

// Extrémní životnost  
Všechny modely NOVA jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, což z nich činí 
extrémně robustní zařízení, odolné vůči nárazům. NOVA jsou také navrženy 
tak, aby odolávaly drsným, mokrým a špinavým podmínkám profesionálního 
pracovního prostředí. Vydrží i při venkovní práci za všech druhů počasí,  
protože jsou zcela voděodolné (IP67).

// Navrženo pro efektivní použití na pracovišti  
LED dioda COB poskytuje rovnoměrné a úplné osvětlení s barevnou teplotou 
blízkou dennímu světlu, které je obzvláště účinné jako pracovní osvětlení. 
Funkce stmívání umožňuje nastavit světlo na 5 různých úrovní.

4000 / 6000 / 10000 lumenů

3000 / 5000 / 10000 lumenů

3000 / 5000 lumenů

1500 lumenů 

// NOVA – modely

Nabíjecí s DUAL SYSTÉMEM  
s výměnnou baterií

Přenosné s akumulátorem

DUAL systém  
s akumulátorem

Se síťovým kabelem

Flexibilní podpěra

Štíhlý design

PRACOVNÍ SVÍTILNY S DLOUHOU 
ŽIVOTNOSTÍ NAVRŽENY  
PRO POUŽITÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH
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// Ruční a dobíjecí s regulovatelným světlem, s integrovanou  
powerbankou s USB konektorem, včetně integrovaného  
magnetického držáku a se světelným výkonem až 1500 lumenů

NOVA R - Přenosná ruční nabíjecí 
svítilna

• Dobíjecí COB LED pracovní svítilna s maximálním  
světelným výkonem až 1500 lumenů

• Velmi štíhlý a kompaktní design

• Vhodná pro použití v těžkých pracovních podmínkách

• Flexibilní polohování 

• Podpěra s vestavěným magnetickým držákem

• Ruční držadlo

• Vestavěná powerbanka
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NOVA R 
03.5439

// Přenosná pracovní svítilna    
NOVA R je univerzální všestranná pracovní  
svítilna určená pro profesionálního uživatele. 

Svítilna je pozoruhodně štíhlá, praktická a kompaktní 
s překvapivě velkým světelným výkonem, který lze 
nastavovat v 5-ti úrovních. 

Je snadno přenosná a ergonomicky navržena pro jisté držení v ruce. Dva silné  
magnety v rukojeti umožňuji pohotové uchycení.  

Díky otočné rukojeti může být NOVA R umístěna v různých polohách a tím získáte 
požadovaný úhel osvětlení. 

Rukojeť je určena pro přímou montáž na TRIPOD nebo SCAFFOLDING BRACKET.

Díky nejnovější a jedinečné technologii COB LED nabízí NOVA R extrémně  
vysoký světelný výkon s rovnoměrným osvětlením. Robustní konstrukce NOVA R  
je připravena na použití v hrubých pracovních podmínkách. 

Jako extra funkci má NOVA R vestavěnou 
powerbanku s USB zásuvkou  
pro nabíjení mobilních zařízení.

Ruční a dobíjecí, regulovatelná 
NOVA R s napájecím zdrojem USB 
a integrovaným magnetickým 
držákem poskytuje až 1500 lumenů
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//  Originální pracovní svítilny NOVA jsou nejlepší, nejsilnější  
a nejrobustnější COB LED na trhu vůbec. Tyto univerzální pracovní 
svítilny byly vyrobeny pro nejnáročnější úkoly v náročném pracovním 
prostředí.

• Dobíjecí verze s funkcí DUAL SYSTEM

• Zobrazení kapacity baterie a zbývající doby provozu

• Integrovaná rukojeť pro přenášení

• Aplikace pro ovládání světla pomocí BLUETOOTH pro NOVA 10K

NOVA – světově nejodolnější 
pracovní svítilna
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// Navrženo pro efektivní dílenské použití  
Funkce plynulého stmívače umožňuje nastavit světlo do 5-ti 
různých úrovní. Díky integrované rukojeti je vhodná k ručnímu 
přenášení. Flexibilní stojan lze použít jako závěs a umožňuje  
nastavit polohu svítilny v požadovaném úhlu. Stojan je určen  
pro přímou montáž na SCANGRIP TRIPOD.

// Dobíjecí modely NOVA 
Modely NOVA jsou vybaveny funkcí DUAL SYSTEM. Jsou tedy jak nabíjecí, tak  
i síťové s 5-ti m kabelem a nabízejí neomezené možnosti použití. Kabel lze velmi 
jednoduše a rychle připojit /odpojit. Nabíjecí verze jsou také dodávány s uživatel-
sky přívětivým ukazatelem, který zobrazuje jak kapacitu baterie, tak i zbývající 
provozní dobu.

// Modely NOVA s kabelem   
Řady NOVA nabízí 3 modely se síťovým připojením, které poskytují mimořádně 
silné osvětlení. Se světelným výkonem až 10000 lumenů je NOVA 10K nejvýkon-
nější svítilnou SCANGRIPU a je navržena pro ty nejnáročnější osvětlovací pracovní 
operace. 

S integrovanou funkcí ovládání světla pomocí BLUETOOTH můžete snadno ovládat 
až čtyři pracovní svítilny. Ovládané světlo tak můžete zapnout / vypnout a upravit 
intenzitu světla tak, aby odpovídalo danému pracovnímu úkolu. Aplikace BLUE-
TOOTH je perfektní při práci s jednou nebo více vzdálenými svítilnami, případně 
umístěnými na SCANGRIP TRIPODU.

Pracovní svítilna s DUAL-
SYSTÉMEM,  poskytuje  
až 3000 lumenů

NOVA 3K C+R
03.5441 

Pracovní svítilna se síťovým kabelem  
o délce 5 metrů, s bezdrátovým ovládáním 
světla a světelným výkonem  5000 lumenů

NOVA 5K
03.5442 

Pracovní svítilna s DUAL-
SYSTÉMEM,  poskytuje  
až 5000 lumenů

NOVA 5K C+R
03.5443 

Pracovní svítilna se síťovým kabelem 
o délce 5 metrů, s bezdrátovým ovládáním 
světla a světelným výkonem  10 000 lumenů

NOVA 10K 
03.5444

Pracovní svítilna se síťovým kabelem 
o délce 5 metrů, s bezdrátovým ovládáním 
světla a světelným výkonem  3000 lumenů

NOVA 3K
03.5440 

OVLÁDÁNÍ SVÍTILEN 
POMOCÍ BLUETOOTH

ON / OFF plynulý stmívač
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// SCANGRIP je hrdý na to, že může představit světově nej- 
výkonnější a nejrobustnější pracovní světla s novým patento-
vaným systémem baterií SPS, s neomezenou možností svícení 
SCANGRIP POWER SOLUTION.

• DUAL SYSTEM 2v1 s výměnnou baterií umožňující provoz  
z dobíjecí baterie nebo z nabíječky 

• Funkce integrované záložní baterie - až 1 hod  
při výkonu 1000 lumenů bez baterie nebo kabelu

• Ukazatel stavu baterie a provozní doby

• Aplikace pro ovládání osvětlení BLUETOOTH  
s rozšířenou funkcí

Vestavěná powerbanka

Stále svítí. Nikdy vás nenechá ve tmě.

NOVA SPS - průlom v oblasti  
pracovních světel
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•   Regulace síly světla v 5-ti     
     stupních (od 10 do 100%)
•   Zapnutí / vypnutí
•   Přejmenovaní jednotlivých  
     svítilen
•   Možnost zadání PIN kódu
•   Kontrola stavu baterie
•   Ovládání až 4 svítilen

Bluetooth – aplikace pro ovládání  
světla

NOVA 10 SPS
03.6002

Pracovní svítilna s fukncí SPS 
a BLUETOOTH poskytuje až 
10000 lumenů. Včetně vymě-
nitelné baterie a nabíječky

NOVA 4 SPS 
03.6000 

Pracovní svítilna s fukncí SPS  
a BLUETOOTH poskytuje až 
4000 lumenů. Včetně vymě-
nitelné baterie a nabíječky

NOVA 6 SPS
03.6001

Pracovní svítilna s fukncí SPS  
a BLUETOOTH poskytuje až 
6000 lumenů. Včetně vymě-
nitelné baterie a nabíječky

Nabíječku akumulátoru je možno použít přímo  
na lampě jako zdroj napájení

Výměna baterií Dobíjení výměnné baterie

// SCANGRIP POWER SOLUTION  
Společnost SCANGRIP využila nových vysoce výkonných bateriových technologií 
a vynalezla inovativní koncepci flexibilního a spolehlivého napájení. Jedinečný, 
patentovaný koncept se nazývá: SCANGRIP POWER SOLUTION a poskytuje  
neomezenou dostupnost světla.  
 
Snadno můžete vložit novou, plně nabitou baterii a pokračovat v práci a mezitím 
nabíjet druhou baterii. Nebo můžete jednoduše připojit nabíječku přímo do svítilny, 
abyste získali napájení. Integrovaná funkce zálohování baterií zabraňuje tomu, 
abyste byli kdykoli bez světla.
 

// Svítí vždy. Neopustí vás ve tmě.  
Díky novému inovativnímu systému SPS se nikdy nebudete cítit úplně bez světla 
a nezůstanete v naprosté tmě. Nezáleží na tom, jak omezený je přístup k napájení, 
SPS zajišťuje, že máte vždy potřebné světlo k výkonu své práce. SPS poskytuje 
úplnou svobodu, flexibilitu a maximální efektivitu práce.

Kompatibilní s iPhone 5 nebo vyšší / Android 5.0 
nebo vyšší. Přejděte do App Store iTunes a stáh-
něte si aplikaci nebo získejte aplikaci  
z webu scangrip.com

Stále svítí. Nikdy vás nenechá ve tmě.

NEW
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Stojany a zavěšení
//Navrženo pro přímou montáž pracovních 
svítilen NOVA a STAR bez držáku. Vyrobeno 
z odolné a robustní oceli s práškovým 
nástřikem pro vnitřní i venkovní použití
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WHEEL STAND 
03.5433

SCANGRIP TRIPOD
03.5431

MAGNET BRACKET - Large 
03.5391

MAGNET  BRACKET 
03.5390

Ocelová hlava  
s navařenou vložkou  
s M10 závitem

360° aretační systém pro pevné 
držení  

DUAL BRACKET 
03.5308

Pro umístění na lešení a jakémkoliv 
kulatém povrchu o průměru ø40-50 mm

SCAFFOLDING BRACKET 
03.5341

NEW

1.
35

m
 - 

3m

Stojany a zavěšení

Pro flexibilní umístění na jakém- 
koliv magnetickém povrchu

Pro flexibilní umístění velkých  
modelů od NOVA 10K, NOVA 6 
SPS, po NOVA 10 SPS  
na jakémkoliv magnetickém 
povrchu 

Duální konzole pro umístění dvou svítilen.  

// Vysoká stabilita  
SCANGRIP TRIPOD je nepostradatelný pro stacionární umístění pracovních 
svítilen pro osvětlení v určité pracovní oblasti. SCANGRIP TRIPOD je výškově 
nastavitelný od 1,35 m do 3 m, což vám dává plnou flexibilitu pro umístění světla 
v požadované výšce. 

Stabilní konstrukce přístroje SCANGRIP TRIPOD je bezpečná i při úplném 
vytažení. Pro zvýšení bezpečnosti při používání svítilny můžete upevnit kabel 
bezpečnostními svorkami umístěnými na každé jednotlivé noze stojanu.
 

// Pojízdný stojan pro mobilní polohování  
SCANGRIP WHEEL STAND je vyvinut pro mobilní umístění pracovních svítilen  
v dílně. Umožňuje snadné přemístění tam, kde ho potřebujete a zároveň se vy-
varujete nepohodlnému a těžkému přenášení z jednoho pracoviště na druhé.  
Po dokončení práce lze stojan snadno a rychle složit.

Stojan SCANGRIP WHEEL STAND je výškově nastavitelný již od 0,7m  
až do 1,9 m, což vám dává plnou flexibilitu k umístění svítilny v požadované 
výšce. Tři kola jsou robustní, vysoce kvalitní a snadno se pohybují i na nerovných 
plochách. Dvě kola mají brzdu pro zajištění bezpečné a pevné polohy. 
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