
SPTLE3F BLOCO DE EMERGÊNCIA, IP65/IP67 EM LEDS DE ALTO BRILHO

Bloco autônomo de emergência;
IP65(Protegido contra a entrada de pó e jatos de água);

IP67(Circuito eletrônico contra a entrada de pó e
imersão temporária em água);

Alta poder de iluminação em led;
Bateria selada 12V/7A; Bivolt automático; 

Dispensa manutenção manual; 
Resistente a choques mecânicos;

Pode ser utilizada em ambientes úmidos, refrigerados,
empoeirados, etc.

• Bloco autônomo de emergência, para uso externo, úmido ou agressivo.

• Invólucro IP65 (protegido contra entrada de pó e jatos de água)

• 3 faróis com 60 Led’s de alto brilho cada, temperatura de cor 6500K, 10W de potência;

• Farol e suporte injetado em nylon anti-chama;

• Lente injetada em policarbonato prismático;

• Bateria 12V/7,0Ah selada, autonomia superior a 

• Cabo alimentador tipo PP 2 vias 1,0mm² com plugue injetado pré-isolado de 10A 2 Pinos,

novo padrão brasileiro de tomadas;

• Ligação interna conectando os polos da bateria no positivo e negativo ou liga desliga tipo

alavanca com capa protetora contra entrada de água externo (opcional);

• Instalação através  de parafusamento  do  invólucro  através de  suportes  em nylon que

acompanha o produto diretamente em paredes e colunas;

• Aplicação em locais que seja necessário um foco de luz, como em corredores focando

porta  de saída,  ou  focando  obstáculos  fixos  que  possa  vir  a  causar  algum acidente,

mesas,  colonas,  equipamentos  que  necessitem  manuseio  como  macas,  extintores,

hidrantes, válvulas de gases etc;

• Auto manutenção da bateria (auto ciclo) / dispensa manutenção (aumenta vida útil  da

bateria – simula uma falta de energia a cada 15 dias durante 30 minutos, mantendo um

fluxo de carregamento da bateria);

• Bivolt Automático (110~220Vca);

• Componentes  eletrônicos  resinados,  IP67(protegida  contra  entrada  de  pó  e  imersão

temporária em água);

DIMENSÕES: 

DISTRIBUIÇÃO: BRALARMSEG EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - www.bralarmseg.com.br

Autonomia superior a 4 horas;

4 horas




