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Sistema de
Iluminação
Light Tec

Plus

O sistema de iluminação Light Tech Plus é utilizado em 
situações de salvamento e resgate em locais de baixa ou 
nenhuma luminosidade oferecendo a melhor tecnologia 
disponível no conceito de iluminação segura com alcance de 
360° graus com 1 lâmpada de 2000w. 

Armação: interna estrutural altamente resistente e leve composta de aço 
carbono galvanizado e fibra de vidro, com 8 metros de cabo PP de 7 vias 
com 2,5mm, com revestimento isolante, resistente a intempéries e raios 
UV, com conector macho hermético na sua extremidade, construído 
conforme IEC 60529, deverá oferecer Grau de Proteção IP64

Lâmpada: HQI de 2000W, temperatura da cor de 4.200K, deverá possuir 
vida média de no mínimo 10.000 horas, soquetes de porcelana E40; 
Ventilador  tipo “ sirocco” para resfriamento do sistema de iluminação, 
com emissão de ruído igual ou inferior a 55 DB, deverá ser fabricado 
dentro das normas internacionais de ventilação. Acompanha termostato 
com ajuste de limite de temperatura para operação, capaz de cortar o 
fornecimento de energia em caso de perda da pressão interna da 
cúpula impermeável. Cabos fios condutores de energia e isolamentos. 
Composto de sistema de amortecimento de impactos para proteção da 
lâmpada com dureza de 55 shoreA

Tecido impermeável e retardante a chamas
Lâmpada de vapor metálico tipo HQI de 2000W
Tripé telescópico em aço carbono galvanizado
Caixa de comando blindada resistente a água
Cabos condutores de energia
Pesos de areia para estabilidade do conjunto (opcional)
Capa protetora
Construído em conformidade com uma das seguintes normas : NBR IEC 60309-1, IEC 
60309-2, DIN 49462/3 ou BS4343, , deverá oferecer Grau de proteção IP67 
estanqueidade

Composição do Sistema:

Descrição:
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Cúpula difusora de luminosidade 360 graus: confeccionada em tecido 
impermeável estruturado e retardante de chamas, com anel de 
vedação na parte inferior. Prensa cabo, parafusos, porcas, arruelas, 
borboletas, para fixação dos componentes ao sistema de iluminação. 
Poderá possuir olhais na parte superior que permitam seu içamento. 
Voltagem 220v / 10A . Grau de proteção IP 53 conforme NBR IEC 60529. A 
cúpula difusora de iluminação deverá apresentar uma capa 
transparente de modo a proteger e armazenar para quando não estiver 
em uso Peso do sistema de iluminação de no máximo 11kg

Caixa de comando: fabricada em chapa de aço inoxidável 304 
escovado. 400 X 300 X 200 Fechamento através de 01 fecho lingüeta 
fenda cromado.. Espessura da caixa: 1,2 mm. Placa de montagem: 2,0 
mm, a caixa deverá possuir rodas e alça telescóspica para facilitar o seu 
transporte.Reator compatível com a lâmpada HQI, deverá possuir pintura 
eletrostática a pó na cor preta; Ignitor compatível com a lâmpada HQI; 
Capacitores dimensionados compatíveis com o sistema de iluminação, 
Fonte conversora de energia  confeccionada em carcaça de plástico e 
suporte para trilho DIN de 220VAC -12 DC, Cabo para conexão a rede 
elétrica com, no mínimo 02 metros de comprimento e “plug” no padrão 
industrial de 2P + T de 16ª, com revestimento isolante, resistente a 
intempéries e raios UV. Com 03 pólos ( terminais machos ), sendo um pólo 
destinado ao condutor de equipotencialização ( fio terra), deverá ser 
construída em conformidade com uma das seguintes normas NBR IEC 
60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462/3 ou BS4343, deverá oferecer Grau de 
proteção IP67 estanqueidade  . Para ligar e desligar o conjunto de 
iluminação, botão hermético de duplo comando com iluminação LED, o 
botão deverá ser retardante a chamas e possuir proteção contra 
radiação UV, devendo ser construído em conformidade com a norma 
IEC 60529 e possuir Grau de Proteção IP66. Fusível para evitar a queima 
da fonte em caso de pico de corrente; Conector hermético fêmea para 
acoplar o sistema de iluminação. Prensa cabo, parafusos em inox, porcas 
em inox, arruelas em inox, para fixação dos componentes a caixa de 
comando de inox. Grau de proteção IP64 ( NBR IEC 60529 ) Peso da caixa 
de comando de no máximo 39kg.

Tripé telescópico: confeccionado em aço carbono galvanizado, deverá 
possuir elevação de no mínimo 3,20 metros quando aberto, e elevação 
de no mínimo 1,0 metro quando recolhido. O tripé deverá ser portátil e 
retrátil O tripé deverá possuir um prolongador numa de suas hastes a fim 
de nivelar o sistema em terrenos em declive. O tripé deverá possuir em 
todas as suas hastes anéis que permitam a fixação através de estacas ao 
solo, visando maior estabilidade do sistema.Peso do tripé telescópico de 
no máximo 8,5 kg.



Kit Fusível reserva e tapa furos para o invólucro
Lâmpada sobressalente com as mesmas características descritas na especificação.
Extensão de 50 metros de Cabo PP de 03 vias de 04mm, com revestimento isolante, 
resistente a intempéries e raios UV, com conector macho e fêmea em cada uma das 
suas extremidades, no padrão industrial  de 2P + T de 16ª. 
03 pólos (terminais machos) sendo um pólo destinado ao condutor de 
equipotencialização (fio terra)

Acessórios:

Opcionais:
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Pesos para o tripé: composto de 03 Bolsas confeccionadas em nylon 600, 
com alças para transporte, com fechamento por meio de fitas 
prendedoras de ganchos e argolas, e que podem ser preenchidas com 
até 10kg de areia cada

Bolsa: confeccionada em nylon 600 com alça para acondicionamento, 
proteção e transporte do sistema de iluminação, com sistema que 
permita sua desmontagem e acondicionamento dentro das sacolas para 
viagens de longa distância, de forma a proteger o difusor durante o 
transporte


