
 

 

Tiedote 7.5.2015 

Uudet Petzl Pixat tuovat lisää valoa päähän, työkypäriin ja 

työtasoille 

Petzl Pixa ATEX LED otsa- ja kypärävalaisinsarja on erityisesti suunniteltu ammattilaisille, jotka 

työskentelevät säännöllisesti hämärässä tai pimeässä. Vuonna 2015 Pixa-valaisimien valaisukyky 

on nostettu uudelle tasolle muuttamatta niitä ominaisuuksia, jotka tekevät Pixasta teollisuus-, 

rakennus- ja huoltoalojen suosikkityökalun. 

Tasainen, optisesti korkealuokkainen valokeila tarkoittaa tehokkaampaa työskentelyä ja 

vähäisempää silmien rasittumista. Kaikkien mallien tuottama valovirta on kaksinkertaistunut ja 

paloajat samalla pidentyneet merkittävästi. Esimerkiksi Pixa 3 tuottaa nyt kaukovaloasennossa 

100 lumenin valovirran 3h 30 min ajan 90 metrin päähän ja lähivaloasennossa 20 lumenin 

valovirran 26 h ajan 15 metrin päähän. Suurikokoisen virtakytkimen ansiosta käyttö on helppoa 

myös työkäsineet kädessä. 

Handsfree-valaisua 

Pixa-otsavalaisimet tarjoavat kolme eri käyttötapaa, jotka jättävät kädet vapaaksi työskentelyä 

varten. Pixat voivat valaista päässä, kypärässä tai työtasolle asetettuna kohdevalona. Pixa-

valaisimen mukana toimitetaan vakiovarusteena kiinnikelevy, joka sopii suoraan Petzl Vertex ja 

Petzl Alveo -työkypärien etukoloon, jolloin valaisin on helppo kiinnittää ja irrottaa kokonaan ilman 

otsapannan kanssa pelaamista. 

Linssi kääntyy säilytyksen ajaksi naarmuuntumiselta suojaan rakenteen sisään, ja samalla 

virtakytkin lukittuu OFF-asentoon, jotta valaisin olisi varmasti käyttökunnossa kun sitä tarvitaan. 

Järeä rakenne  

Helppokäyttöiset Pixat kestävät vaativia työolosuhteita ja esimerkiksi ylikävelemisen. Niissä on 

hyvä mekaaninen suoja kemikaaleja vastaan ja ne ovat vesitiiviitä sekä ATEX-sertifioituja soveltuen 

olosuhteisiin, missä on räjähdysvaara. 

Vakiovoimakkuus 

CONSTANT LIGHTING -teknologian ansiosta Pixat tarjoavat tasaisen valonvoimakkuuden, joka ei 

himmene paristojen tyhjentyessä eikä näin ollen heikennä työtehoa. Ominaisuus tarkoittaa, että 

ammattilainen saa valaisimestaan yhtä kirkkaan valaisun tuntien jälkeen kuin hän saa 

ensimmäisillä minuuteilla. 

Valaisimen malli työtehtävien mukaan 

Pixan mallin voi valita työtehtävään sopivaksi. Leveä valokeila sopii lähityöskentelyyn, 

yhdistelmävalo liikkumiseen ja kohdevalo kauas katsomiseen. 



Pixa-tuotetiedot 

Pixa 1: Lähivalaisuun. Leveä valokeila, kaksi valaistusvoimakkuutta. Uusi vakiovalovirta 60 lumenia. 

Pixa 2: Lähivalaisuun ja liikkumiseen. Yhdistelmävalokeila, kaksi valaistusvoimakkuutta. Uusi 

vakiovalovirta 80 lumenia. 

Pixa 3: Lähivalaisuun, liikkumiseen ja kauas katsomiseen. Kolme erilaista valokeilaa. Uusi 

vakiovalovirta 100 lumenia. 

Toimitukseen kuuluu  

Pixa ATEX LED -valaisin, konepesun kestävä otsapanta, kypäräkiinnityslevy ja 2 x AA-paristot.  

Takuu  

3 vuotta. 

 

 

Maahantuojan uutishuone ja tuotekuvat: http://news.cision.com/fi/vandernet  

Suositushinnat:  

Pixa 1 (tuotenumero E78AHB 2, sähkönumero 8766060) 44,95 €  

Pixa 2 (tuotenumero E78BHB 2, sähkönumero 8766062) 69,95 € 

Pixa 3 (tuotenumero E78CHB 2, sähkönumero 8766063) 89,95 €. 

Jälleenmyynti: LVIS-tukkuliikkeet, Etra ja työkaluja sekä suojaimia myyvät erikoisliikkeet. 
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