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Dados para encomenda

Acessórios opcionais para uso em áreas com risco de explosão

Figura Descrição Referência

O acessório é homologado para:  
- ATEX Zona 2/22 (EPS 16 ATEX 1 039 X)
- IECEx Zona 2/22 (IECEx EPS 16.0016X)
- CSA classe I Div 2 (File 70043322)

Bateria
- bateria de lítio-polímero 3,7 V/3900 mAh (14,43 Wh)

Somente permitido substituir fora de áreas com risco de explosão!

B7-A2Z0-0034

Película protetora de display 5 unidades
(homologado em combinação com Lumen X4)

Somente permitido substituir fora de áreas com risco de explosão!

B7-A2Z0-0035

Cartão de expansão de memória para série Lumen X
- homologado em combinação com Lumen X4
- baseado no modelo industrial da ATP

Somente permitido substituir fora de áreas com risco de explosão!

Informação:
- Os cartões micro-SD não são incluídos no certificado
- O cliente pode selecionar qualquer cartão micro-SD

Recomenda-se a utilização dos seguintes cartões micro-SD:
- Cartão micro-SD com 4 GB 
- Cartão micro-SD com 8 GB

 
 

 
 

 
17-28BE-F006/000A 
17-28BE-F006/000B

Alça de mão 1 unidade
- para montagem na parte traseira

 

03-9849-0142

Dados para encomenda

Acessórios para uso fora de áreas com risco de explosão

Figura Descrição Referência

Adaptador de carregamento USB
Tensão de entrada: 100 a 240 V CA
Tensão de saída: 5 V CC, 1 A
Interface: USB Tipo A

Pode ser utilizado somente em conjunto com cabo micro-USB!

com conector para os seguintes países/regiões:
- EUA
- UE
- GB
- AUS

Cabo micro-USB
- USB tipo A em micro tipo B
- para carregamento em conjunto com o adaptador de carregamento USB
- para comunicação/troca de dados com outros dispositivos USB

Cabo micro-USB host 
- permite função OTG (On-the-Go) 
- a função Host permite a conexão de uma unidade flash USB

 
 
 

 
03-9914-0014 
03-9914-0015 
03-9914-0016 
03-9914-0017 

03-9919-0025 
 
 

 
03-9919-0026
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Dados para encomenda

Acessórios para uso fora de áreas com risco de explosão

Figura Descrição Referência

Carregador duplo
para carregar dois Lumen X4
- Tensão de entrada: 12 V CC (50 W)
- Indicador de estado de carga por meio de LED e zumbidor
- 2 carregadores conectados entre si podem ser conectados a uma fonte de alimentação.

Além disso, necessita de (não está incluído no volume de fornecimento):
- Fonte de alimentação
- Cabo de rede CA
- Cabo de rede CC

03-9914-0018

Carregador duplo de bateria
para carregar duas baterias
- Tensão de entrada: 12 V CC (50 W)
- Indicador de estado de carga por meio de LED e zumbidor
- 2 carregadores conectados entre si podem ser conectados a uma fonte de alimentação.

Além disso, necessita de (não está incluído no volume de fornecimento):
- Fonte de alimentação
- Cabo de rede CA
- Cabo de rede CC

03-9914-0019

Fonte de alimentação
Tensão de entrada: 100 V a 240 V CA
Tensão de saída: 12 V CC / 4,16 A / 50 W

Cabo de rede CA, de 3 fios, específico do país
Versão: UE
Versão: EUA

Cabo de rede CC
Conexão entre fonte de alimentação e carregador duplo ou carregador de bateria duplo 

03-9911-0042 
 

 
03-9609-0011 
03-9609-0021

03-9919-0028

Bolsa de couro de proteção
(adequado para Lumen X4)

03-9829-0110

Dados para encomenda

Serviços

Descrição Referência

Service Level COMFORT (contrato de 3 anos) 
uma vez 10% do preço da lista do Lumen X para o tempo de funcionamento
 - tempo de resposta definida
 - confirmação de entrada/saída de produtos
 - rápido orçamento
 - inclusive cobrança de verificação

Demais detalhes, você encontra nos documentos do contrato.

Extensão da garantia não disponível

00-1191
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