
SPTLEV LUMINÁRIA DE EMERG. TIPO VIGIA  IP65 EM LEDS DE ALTO BRILHO

Luminária emergência com duplo circuito;
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/2,2A; Bivolt automático; 

Dispensa manutenção manual; 
Resistente a choques mecânicos;

 Autonomia superior a 2 horas.
Pode ser utilizada em ambientes úmidos, refrigerados,

empoeirados, etc.

• Circuito Iluminação de Emergência;

• Invólucro Hermético IP 65 (protegido contra entrada de pó e jatos de água) , com fechos em

inox, difusor em policarbonato (Salmerão);

• 2 Lâmpadas Tubular Led 60 Led's cada, temperatura de cor branco frio 6500k, 10W de

potência;

• 1  Bateria de 12V 2,2A selada; Autonomia superior a 2 horas;

• Aterramento partes metálicas;

• Cabo alimentador tipo PP 3 vias 1,0mm² com plugue injetado pré-isolado de 10A 2Pinos +

Terra, novo padrão brasileiro de tomadas (VERMELHO);

• Automanutenção 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);

• Botão de acionamento interno ao invólucro da luminária (evita desligamento acidental);

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

temporária em água).

• 2 Lâmpadas 54W T5 6500K; Reator alto fator de potência 2x54W 220V;,

• Cabo alimentador tipo PP 3 vias 1,0mm² com plugue injetado pré-isolado de 10A 2Pinos +

Terra, novo padrão brasileiro de tomadas (PRETO).

DIMENSÕES: 

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

As Luminárias de duplo circuito possuem duas alimentações sendo uma para o circuito lâmpada a qual 

pode ser interrompida por botão de pulso ou interruptor normal e outra alimentação para o circuito de 

emergência (na cor vermelha) a qual deve ser mantida sempre alimentada para realização do carregamento 

e flutuação da bateria a qual acionará automaticamente as lâmpadas led's centrais em casos de falta de 

energia, desligamento ou automanutenção.
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