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GASILSKE ČELADEZAŠČITNE OBLEKE

Čelada ima moderno obliko in ščiti uporabnika v vseh ekstremno 
nevarnih situacijah, ki se lahko pojavijo med gašenjem in v drugih 
izrednih razmerah. Certificirana je kot tip B (podaljšana lupina), kar 
zagotavlja boljšo zaščito od tipa A (skrajšana lupina).

Nova VFR EVO čelada je med najlažjimi in najvarnejšimi v 
kategoriji tipa B (notranji požari). Njena inovativna lupina izdelana 
iz termoplastičnega in kompozitnega materiala, v kombinaciji z 
revolucionarnim notranjim oblazinjenjem iz PUR in kevlarja s strukturo 
sendvič – satovja, zagotavlja zanesljivo zaščito pred toplotnimi in 
mehanskimi nevarnostmi. Plastični material, ojačan s steklenimi 
vlakni in aramidom, je odporen na ekstremne temperature in blokira 
učinek plamenov ter sevalne toplote med Flash-over pojavom.

Zaščita v kotu 360 °.  Ergonomska oblika in več nastavitvenih točk 
nudi optimalno ravnovesje z enakomerno razdelitvijo teže, brez 
napenjanja vratu in ramenskih mišic. Notranji sistem mrežnega 
vzmetenja porazdeli težo enakomerno po glavi in odpravlja točke 
pritiska, ki lahko povzročijo nelagodje po daljši uporabi, obenem pa 
zagotavlja dobro prezračevanje in optimalno mikroklimo ter dobro 
slišnost okolice.

EN 443:2008 - požari v objektih
EN 16471:2014 - gozdni požari   
EN 16473:2014    -tehnično reševanje
MED - oprema v pomorstvu
EN 166:2001 in EN 14458:2004 

Čelada za gašenje požarov v naravi, tehnične intervencije, reševanje 
z višin, globin in reševanje na vodi.
Izjemno lahka izvedba, vgrajeno prezračevanje z regulacijo.
Zaščitna očala s silikonskim pasom in dva nosilca za svetilko so v 
kompletu.
Barvni pigment je vdelan med samim postopkom izdelave lupine, 
zato ni možno luščenje.
Opcijski dodatki: Reflektivni trakovi, glušniki, vratna zaščita, LED 
svetilka, zaščitna mrežica, vizir, ...

Certifikati: EN 16471:2015, EN 16473:2015, EN 12492:2012

Barvne kombinacije: rdeča, bela, fotolum., fluo-rumena, fluo-
oranžna, črna in modra. 

Reflektivni trakovi: rumeni, sivi in rdeči 

• Vodilni britanski proizvajalec gasilskih zaščitnih oblek Eagle Technical, ponuja izbor vrhunskih zaščitnih 
oblek, kombinezone za gašenje gozdnih požarov, za tehnične intervencije, podkape in podobleke.
 
• Obleke so večslojne, vsi sloji skupaj sestavljajo odlično zaščito. Vse v skladu z najvišjimi zahtevami 
evropskih standardov. Najvišja stopnja zaščite (Level 2).

MODEL: VFR-EVO MODEL: EOM

TIPIZACIJA:

 Eagle PBI® Matrix Fire Suit

 Eagle PBI® Matrix Fire Suit

Eagle Kermel® 
DRD Fire Suit

Eagle Nomex®
Tough Diamond Fire Suit

Eagle Carbon X® Fire Suit



ŠT. 1 V EVROPI

LASTNOSTI ROKAVIC ESKA PRESEGAJO ZAHTEVE IN STANDARDE

FLASH PRO GTXFLASH SIGA PBI JUPITER SUPERMARS PHÖNIX

EN 407:2004

• Certifikat: EN659: 2003 + A1: 2008
• Vrhunska toplotna zaščita 
• Odpornost na rezanje - razred 5
• Patentirana anti-šok zaščita členkov
• Zaščita pred krvnimi bakterijami in virusi
• Vodoodporne membrane Crosstech®, Gore-Tex®, X-Trafit®
• Zaščita pred predrtjem in iskrenjem
• Izjemno dober otip
• Zunanji materiali Kevlar®, Kermel®, Rescut®
• Vsi modeli so na voljo v dolgi izvedbi ali v kratki s pletenim zapestjem iz kevlarja.

TIPIZACIJA:
EN 388:2003

PROFI PREMIUM PLUSDYNAMIC SAFETY S3 SRC 
EN ISO 20345:2011

GASILSKI ŠKORNJI
mADE IN GERmANy

OSVETLJEVANJE VEČJIH PRIZORIŠČ
Z NAJmOČNEJŠIm OSVETLJEVALNIm SISTEmOm NA SVETu 
ELc - LumAPHORE 400xL LED

• Ergonomsko oblikovanje, udobno tudi za visoki nart, popolnoma oblazinjena udobna notranjost

• PURATEX® membrana z vgrajeno temperaturno regulacijo COMFORTEMP®

• EWS “Comfort Flex” sistem: posebej oblikovan za prosto gibanje na območju narta, pete in goleni

• Oblikovani usnjeni vložek z visoko stopnjo absorbcije znoja, pralen in zamenljiv

• Nitrilni grobo-profilni podplati DAVOS z zračno blazino, z zelo dobro toplotno in      

hladilno izolacijo ter oblazinjenjem, odporno na temp. stik 300° C, z jekleno zaščito pred predrtjem

• KEVLAR®, zaščita pred urezom z motorno žago - razred 2 (v skladu s standardom EN ISO 17249)

• Močna in prenosna LED svetloba, osvetli 3000 m2

• Max. svetilnost v trenutku - 50.000 lm v kotu 360°

• Visoka odpornost na veter, dež in vibracije

• Nizka poraba - 400 W, napajanje 230V, 12V, 24V

• Robustno in primerno za težke terenske pogoje

• Primerno tudi za svetlobne stolpe na GVC, šotorska naselja, 

civilno zaščito, ...

• Prednost pred svetilnimi baloni v vseh pogledih

TIPIZACIJA: F2A HI3 CI SRC
EN 15090:2006



PROmETNA SIGNALIZAcIJA
DevioLed - svetlobna naprava za opozarjanje, signalizacijo in označitev operativnega območja pri požarih in 
prometnih nesrečah. Z oceno ustreznosti GZS za vgradnjo kot dodatna oprema v gasilska vozila. Sinhronizirano 
verižno utripajoča svetlobna linija. Odlična vidljivost v najslabših vremenskih pogojih. Vsakodnevni uporabniki v 
Sloveniji: gasilci, policija, reševalci, DARS, cestna podjetja.

• Lastno napajanje za do 22 ur delovanja
• Dolžina 50m z možnostjo podalšanja do 242m
• Barva modra ali rumena

• Izdelano v skladu z EN12352
• Prenese obtežitve vseh tovornih vozil
• 7 načinov utripanja

ELEKTRIČNI GENERATORJI
EISEmANN, GEKO

Električni generatorji Eisemann so izdelani po DIN standardu, posebej za gasilske enote.   Varni za uporabo, z vgrajenim 
sistemom za nadzor izolacije in izklopom omrežja, preprečujejo morebitne poškodbe pri delu z električnimi napravami. 
Možna je izbira različnih zmogljivosti glede na potrebe uporabnika. Imajo izjemno dobro razmerje med ceno in kvaliteto.

NOVI, POPOLNOMA PRENOVLJENI - IZBOLJŠANI MODEL ŽE NA ZALOGI!

PROFESIONALNI 
LED REFLEKTORJI

LED REFLEKTOR FRC-SPECTRA DVOJNO PRESVETLI 1500W HALOGENSKEGA,
Z BARVNIM SPEKTROM, KI JE IDEALNI PRIBLIŽEK SONČNI SVETLOBI.

• Najsvetlejši serijski LED žaromet na svetu 
• Zasnovan in izdelan namensko za gasilska vozila
• Unikatna izvedba leče-objektiva žarometa zagotavlja prijetno svetlobo z mehkim 

prehodom širokokotne (skoraj 180°) in osrednje osvetlitve, kar zagotavlja gasilsko-
reševalnim službam perfektne delovne pogoje.

• Popolna odpornost na vibracije
• 5 letna garancija

Napajanje:  12V ali 24V ali 230V
Temperatura svetlobe: 5500 – 7000K
Svetlobni tok: 28.000lm
Življenjska doba:  vsaj 50.000 delovnih ur

POMEMBNO: med LED reflektorji obstaja zelo velika razlika v svetilnosti, kotu pokrivanja, 
dejanski osvetljenosti območja in kvaliteti izdelave. Samo LED reflektor FRC-SPECTRA je 
izdelan specialno za gasilska vozila.

POZOR: Prepričajte se pred nakupom. Večina ostalih LED reflektorjev intervencijskega 
prostora ne osvetli ustrezno. Zato bi bilo npr. potrebnih 16 kom. x 42W LED reflektorjev 
obrnjenih v eno smer, da bi izenačili osvetlitev 1 kom. x FRC Spectra. 

SVETLOBNI STOLP OPREMLJEN S SPECTRO - SVETLOBNO LETO PRED VSEMI OSTALIMI!

NASVET: Pred izbiro vaših reflektorjev od vsakega ponudnika zahtevajte obvezen 
preizkus v nočnem času, na vaši lokaciji. Zagotovo se boste odločili za FRC Spectro.

Izdelovalci nadgradenj - Rosenbauer, Gasilska vozila 
Pušnik in Euro GV so s Spectro opremili svetlobne 
stolpe mnogih gasilskih vozil (nekaj jih je na slikah 
desno). FRC Spectra je postala zahteva za razsvetljavo 
na novih profesionalnih gasilskih vozilih.

1 x FRC-SPECTRA = 2 x 1500W HALOGEN !!



• Različne konfiguracije, vse izdelano v skladu s 

standardom EN 61316

• Vtičnice (230V in 400V) z vodotesnimi navojnimi 

pokrovčki (NE z vzmetnimi loputami) zagotavljajo varnost 

uporabnikom tudi pri posredovanju ob dežju, poplavah... 

• Navijalni boben je izdelan iz temperaturno in 

mehansko odporne plast. mase

• Kabli v črni, rumeni ali oranžni barvi, z vodniki 

3x2,5mm², ali 5x2,5mm²

OSVETLITEV PRIZORIŠČA

• Moč: 100W
• Napetost: 230V
• Svetilnost: 15.000 lm
• Kot: 60°
• Temp. barve: 6000K
• Mere: 22cm x 19cm x 12cm
• Teža: 2,7 kg
• Ohišje: anodizirani aluminij
• Zaščita: IP65
• Vrtlivi glavi, možna obojestranska osvetlitev

• Robustna izvedba
• Enostavno rokovanje
• Visoka stabilnost
• Opcija: prečni mostiček za 

pritrditev dveh reflektorjev
• Višina: 3.5m ali 4.5m
• Opcija adapter DIN 30mm

• Moč: 150W
• Napetost: 230V
• Svetilnost: 12.000 lm
• Kot: 45°/60°
• Temp. barve 5700K
• Mere: 31cm x 23cm x 7cm
• Teža: 3.3 kg
• Ohišje: anodizirani aluminij
• Zaščita: IP65

LED REFLEKTOR 15K PRENOSNI LED REFLEKTOR 
NIGHTSEARCHER SOLARIS 20K

ELEKTRIČNI VODOODPORNI PODALJŠKI Z ZAŠČITO IP68 
STATIVI NIGHTSEARCHER IN EISEMANN

LED REFLEKTOR 12K

MOŽEN PRIKLOP NA 12V ALI 24V / 230V PREKO INVERTERJA
velja za vse modele

PRENOSNI LED REFLEKTORJI
ROBuSTNO, ENOSTAVNO, ZANESLJIVO!

• Svetilnost 20.000 lumnov, precej višja kot pri 1500W halogenih
• Delovanje 8 ur, teleskop višine 1,7m
• Vgrajen izjemno zmogljiv Litij-ionski akumulator, ki odpravlja 

probleme morebitnega nepolnjenja po uporabi
• Vrhunska osvetlitev brez kablov (požari, teh. intervencije, poplave, 

iskanja pogrešanih oseb, kleti in garaže,…)



Zelo kvalitetne LED svetilke, izdelane iz posebne ALU zlitine, s svetilnostjo do 1000 lumnov in več. Priloženi rdeči nastavki 
za usmerjanje prometa.  Vgrajeni so Li-ion akumulatorji brez spomiskega efekta. V kompletu s polnilci 230V in 12V za 
vgradnjo v vozila.

Več lastnosti na www.tehnologika.si 

OSEBNA IN DELOVNA RAZSVETLJAVAOSEBNA IN DELOVNA RAZSVETLJAVA

VISOKO KVALITETNE LED SVETILKE ZA RAZLIČNE NAMENE

ROČNI ISKALNI LED REFLEKTORJI
izjemna svetilnost za daljše razdalje, domet snopa do 2km

WOLF R50-H

PANTHER-XHP
1.800 lm

MAGNUM
11.600 lm

PROSTAR
12.800 lm

TRIO
550 lm

EXPLORER 1000
ZOOM 1000R

EXPLORER XML-X

PHAROBIT 
PAF-100

ACCULUX 
HL20

HT580R

ACCULUX 
HL10EX

• ATEX - certifikat za Ex cono 0  
• Svetilnost - 325/400 lm
• Načini - MAX, MIN
• Dimenzije - 183x69x63mm
• Teža: 250g

• Domet snopa - 250m 
• Baterije - 4 X AA, dolgotrajno delovanje
• Ohišje - kvalitetna termo-plast masa
• Pritrditev - INOX zatič zadaj

EX325



TLAČNE cEVI IN ARMATURE
VISOKA KAKOVOST – uGODNE cENE

Visokokvalitetne trojno-pletene gasilske cevi PH, so  lahke in izjemno mehansko odporne. 
Na voljo v različnih barvah in dimenzijah - D/25, C/42, C/52, B/75, A/110. 
Teh. lastnosti: razpočni tlak 60bar, testni tlak 25bar, delovni tlak 16bar

Preverjena kvaliteta - večletna uporaba pri poklicnih in prostovoljnih enotah po vsej državi.

Turbo ročniki  TAJFUN PROFI D, C, B

ZAGOTOVO NAJUGODNEJŠI NAKUP TLAČNIH CEVI

STROJNE NAPRAVE
VISOKA KAKOVOST – uGODNE cENE

STROJNE NAPRAVE PH, S POGONSKIMI MOTORJI HONDA ALI BRIGGS & STRATTON
TUDI DO 50% CENEJŠE OD OSTALIH NA TRŽIŠČU. ZAHTEVAJTE PONUDBO! 

Plovne črpalke PH, različnih zmogljivosti, 
opremljene s Honda motorji, modeli PH-
800, PH-1200, Cyklon1, Cyklon2, PH-
Mammoth 2100, PH-Mammoth 2400

VENTILATOR PH VP-450 PH VP-600

NADTLAK 38 000 m3/h 55 000 m3/h

MOTOR Honda GX 200 Honda GX 270

6-sekcijska turbina, vgrajen medmešalec za 
peno, sistem za vodno meglo in nastavek za tunel, 

nastavitev kota od 0 – 18°

ČRPALKA PH-ALFA 

PRETOK 2045 l/min

MOTOR Honda GX 630

SESALNA VIŠ. 8m

MERE (D x Š x V) 750x560x665mm

TEŽA 79kg

PRIKLOPI vstop A / izliv 2xB

MULJNA ČRP. PH-1200 PH-2400

PRETOK 1210 l/min 2400 l/min

MOTOR Honda GX 270 Honda GX 390

SESALNA VIŠ. 8m 8m

MERE (D x Š x 
V)

690x540x
535mm

800x630x
595mm

TEŽA 69kg 89kg

PRIKLOPI B/B A/A



VARNOSTNE SVETLOBNE PALIcE
Uporaba pri specialnih gasilskih nalogah. Barvni svetlobni markerji za označevanje (ne)pregledanih prostorov, objektov 
(pri potresih), označevanje con nevarnih snovi, reševanje iz vode - na čolnih, signalizacija helikopterskim enotam (lokacija, 
mesto za pristanek), gozdni požari, označitev in razsvetljava štabnih šotorov, medicinska triaža, EX certifikat, obvezna 
oprema vsakega zaklonišča, ...  Brez baterij, isker, segrevanja in brez vzdrževanja.

OPREMA VSAKEGA GASILSKEGA VOZILA IN  REŠEVALNEGA ČOLNA.

SnapLight 
VisiPad

REŠEVALNI ČOLNI OSTALA GASILSKA OPREMA

Dobava petih čolnov Barro za gasilske enote v Gasilski zvezi Ljubljana

• Čoln Barro LGL 400-BKL  z loputo na premcu – reševalni čoln tipa RTB 1 v skladu z DIN 14961.

• Aluminijasti reševalni čoln za reševanje ljudi, živali in premoženja, ob poplavah in naraslih vodah.

• Izdelan iz visoko-kvalitetne in izjemno trdne Al-Mg zlitine, odporne tudi na morsko vodo.

• Okoli in okoli nepredušno varjen, dvignjen pod z nedrsečo rebrasto pločevino. 

• Zelo dobra plovnost in stabilnost, dno pregrajeno s tremi zračnimi komorami

• Dvojno trdno aluminijasto dno. Z ali brez lopute na sprednji strani čolna.

• Loputa omogoča lažji vstop/izstop ljudi, predvsem invalidnih oseb in lažji raztovor opreme.

• V uporabi pri večini nemških in drugih gasilskih enotah po Evropi, za reševanje ob naraslih vodah.

• Štiri kolesa iz polne gume na dnu omogočajo enostavno postavitev čolna v/iz vode ter prikolice.

• Mere: 4,20m x 1,60m, oz. po zahtevah naročnika. Tovor (koristna obremenitev / nosilnost): 550 kg 

• Predpriprava za pogonski motor 25 KM.

VELIK IZBOR RAZLIČNE OPREME IN ORODJA PRIZNANIH PROIZVAJALCEV.
POŠLJITE NAM POVPRAŠEVANJE PO VAŠIH ZAHTEVAH, MI PA VAM BOMO PRIPRAVILI UGODNO PONUDBO.



www.tehnologika.si

Tehnologika d.o.o., Sneberska cesta 101A, 1260 Ljubljana – Polje

info@tehnologika.si

041-663-911

059-053-034  in  059-153-034

059-053-036  in  059-153-035

Blatnica 1, 1236 Trzin

Tehnologika d.o.o., PE Piramida Trzin

facebook.com/tehnologika

Naša prodajna ekipa vam bo z veseljem predstavila profesionalno opremo, pri vas – na vaši lokaciji. 
Pokličite nas in dogovorili se bomo za termin, ki vam bo najbolj ustrezal.

Menjate obstoječe klasične reflektorje na svetlobnem stolpu gasilskega vozila?
Ste naveličani menjave žarnic po nekajkratni uporabi?

Impresivna osvetlitev tako za dvižne svetlobne stolpe, kot za ostale aplikacije.

Finski proizvajalec LED reflektorjev NORDIC LIGHTS  izdeluje delovne žaromete, ki zanesljivo delujejo v najtežjih delovnih okoljih. 
-dolga življenska doba, brez vzdrževanja
-vodoodpornost - razred IP68, doživljenska garancija
-robustna izvedba, odpornost na poškodbe in vibracije
-toplotna in napetostna zaščita, odpornost na sol
-visoka svetilnost in optimalna pokritost območja

LED REFLEKTORJI


