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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9332 
 
Omschrijving: Colad Controlelamp 2.0 
                    
 
 
  

 

 
Specificaties 
 
Veelzijdige werklamp met CCT-SCAN. 
Het gebruik van een handlamp was nog nooit zo eenvoudig. De Colad Controlelamp 2.0 zorgt voor een helder en 
natuurlijk zicht op elke klus, waar u ook bent. Het licht heeft een traploze dimlichtsterkte. Hij is ontworpen om een 
nauwkeurige kleurcontrole uit te voeren op een auto of op een spuitstaal en voorkomt kostbare 
herspuitwerkzaamheden in geval van kleurfouten veroorzaakt door onvoldoende verlichting in de werkplaats. De 
lamp stelt u in staat om in een mum van tijd de kleinste gebreken, oneffenheden en krassen te detecteren, en 
dankzij de lichte en ergonomische greep is de Colad Controlelamp 2.0 eenvoudig te gebruiken. 
 
Met de nieuwe CCT-scannerfunctie kunt u met een simpele druk op de knop de lamp traploos (256/1024 stappen) 
verhogen van 2500 K naar 6500 K. Is 6500 K bereikt, dan daalt hij traploos terug tot 2500 K en blijft daarna op en 
neer gaan in een eindeloze CCT-lus. Zo kunt u alle lichtomstandigheden en kleurtemperaturen simuleren die in een 
hele dag aanwezig zijn, van zonsopgang tot zonsondergang. 
 
De traploos dimmende lichtstroom (van 50 tot 500 lumen) zorgt voor een uitstekende, langdurige kracht en zorgt 
voor veiligheid onder alle omstandigheden. Een automatische energiebesparingsmodus voorkomt het risico van 
oververhitting. Dankzij de werktijd van tot wel tien uur kunt u klussen uitvoeren zonder hem opnieuw op te hoeven 
laden. De Controlelamp 2.0 blinkt uit in extreem veeleisende werkplaatsomgevingen, dankzij de robuuste, stof- en 
spatwaterdichte constructie. 
 
Inclusief lichtdiffuser:  
Ontworpen voor het verkrijgen van diffuus en zacht licht, wat zorgt voor meer functionaliteit en nieuwe 
mogelijkheden om uw werklamp verder aan te passen aan de specifieke taak. De diffuser vermindert reflecties en 
harde schaduw en is vooral geschikt voor het controleren op high spots tijdens het coaten, evenals voor het 
herstellen van deuken en het ontdekken van stofdeeltjes in lakwerk. 
• Rechtstreeks bovenop de lens gemonteerd 
• Zorgt voor diffuus licht en zacht licht waardoor harde schaduw wordt voorkomen 
• Vermindert reflecties en hard licht 
•              Vooral geschikt voor het controleren op high spots tijdens het coaten, evenals voor het herstellen van   
                deuken  en het ontdekken van stofdeeltjes 
 
De flexibele lamp is kantelbaar tot 180 graden en kan overal geplaatst worden met de draaibare, robuuste haak of 
de sterke ingebouwde magneet. Hij past gemakkelijk in een zak of kan aan de werkriem bevestigd worden met de 
ingebouwde riemclip. 
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Eigenschappen:  
• Duurzame batterij – tot 10 uur 
• Lichtstroom: 50 tot 500 lm (traploze dimmer) 
• Kleurtemperatuur: 2500 K - 6500 K (traploos) 
• 180 graden kantelbaar  
• Eenvoudig te reinigen 
• 2 jaar garantie 
 
Voordelen: 
• Herken onregelmatigheden snel en gemakkelijk 
• Perfecte kleurherkenning dankzij vijf kleurtemperaturen  
• Eenvoudig te gebruiken dankzij het lichte gewicht 
• Ergonomische handgreep voor het hoogste werkcomfort 
• Verbetert de kwaliteit van uw werk en voorkomt kostbare herspuitwerkzaamheden 
• Plaats hem waar u hem wilt met de haak, riemclip en magneet. 
 
Technische kenmerken: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Kleur: Grijs 
• LED: Ultrahoge CRI COB-led 
 
• Batterij: Batterij van 3,7 V / 2600 mAh / 9,6 Wh (1* cel van 18.650) 
• Lader: ingang 100 - 240 V AC 50/60 Hz 
• Ingangsspanning bij laden: 5 V DC  
               Lader, nominale uitgangsstroom: 1 A  
               Oplaadtijd: 4 u  
• Totaal stroomverbruik: max. 9 W  
• Stand-by ruststroom: <100 μA 
 
• Bescherming: IP65 (stof- en spatwaterdicht)  
• Stootbescherming: IK07 
• Slagvastheid: 1 m  
 
• LEDs voor laad- en accucapaciteit aan de voorkant: 4* LEDs in 2 kleuren: Oplaadindicator: (rode LEDs: 25%,  
               50%, 75% geladen, alle LEDs worden groen als hij volledig is opgeladen) Resterende batterijcapaciteit:  
               (groene LEDs: 100%, 75%, 50% en 25%)  
• Schakelvolgorde: UIT-SPOT-HOOFD-UIT 
 
• Temperatuur: Geschikt voor temperaturen van -10° C tot +40° C    
• Afmetingen: 188 x 58 x 26 mm   
• Gewicht: 267 g 
• Verpakkingseenheid Eén stuk in een doos  
• Verpakkingsinhoud: Controlelamp, USB-lader, 230 V-stekker, magnetische houder 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Stand 1: Hoofdlamp Stand 2: Spotlight 
Lichtstroom 50 tot 500 lm (traploze dimmer) 200 lm 
Begrenzing 
lichtstroom 

Begrenzing lichtstroom: maximaal 
250 lm na drie minuten gebruik 

- 

CCT 2500 K - 6500 K 4000 K 
CRI Ra > 95 Ra > 92 
Bedrijfstijd 2 – 10 uur 3 uur 
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Gerelateerde producten 
 
Colad Easy2Check® 
Art.nr. 9300 
 
Colad Spuitstaaltjes met Magnetische Spuitstaalhouder 
Art.nr. 9319xx 
 
Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                  www.colad.nl 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden 
gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. 
Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke 
gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/
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