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Balão portátil de iluminação espacial: proporciona iluminação instantânea que se infla em no 
máximo 60segundos depois de plugado à energia, possui forma tubular com refletor 
integrado para oferecer a saída de luz ideal, sistema de pressurização integrado (ventoinha 
interna), fechamento lateral em zíper, constituído de estrutura inflável em tecido não 
inflamável de polipropileno, trançado com fios de nylon e fixado em 2 pontos.
Resistente às intempéries (ventos e chuvas), desde que o tripé metálico que oferece o suporte 
esteja adequadamente fixado, possui sistema de segurança para corte a energia se houver 
perda de pressão no balão, através de sensor de temperatura, sistema de amortecimento de 
choque; funciona com tensão de 220V (admitida variação de ± 5%) ou com tensão de 12V, 
podendo ser ligado à saída com essa voltagem disponível em veículos automotores.

Peso: 3 kg (sem o tripé)

Tripé metálico fabricado em aço galvanizado ou inoxidável, com elevação máxima igual ou superior 
a 1,50 metro e peso igual ou inferior a 2 kg.
Inversor de 12V, com potência máxima configurável igual ou superior a 150 VA, tensão nominal de 
saída de 220V, tensão nominal de entrada de 12V e peso igual ou inferior a 1kg.
Cabo de energia com extensão de 100m de comprimento devidamente acoplada em carretel de 
fácil armazenamento com bitola do cabo apropriada para voltagem e comprimento do cabo utiliza-
do, sendo o cabo com ajuste perfeito de conectores e devidamente revestido com material plástico 
resistente.

Diâmetro do envelope igual ou inferior a 60 cm e altura igual ou inferior a 40 cm
Apresenta pressão máxima interna igual ou inferior a 3,5 mb
Promove um fluxo luminoso máximo igual ou superior a 5.700 lúmens, em uma área 
igual ou superior a 300 m²
Suporta ventos com velocidade igual ou superior a 40 km/h (quando estiado)
3 lâmpadas frias; as lâmpadas deverão ser do tipo fluorescente compacta, com 
potência de 25 W (admitida variação de ± 10%) e tensão de 220V.
Acondicionado em caixa plástica apropriada para transporte, com alças laterais. 

Especificações:

Acompanha:


