
M
L

3
6

0
L

E
D

As lâmpadas de LED criam uma qualidade de luz perfeita para as mais diversas atividades noturnas,
apresenta alto índice de reprodução de cor que assegura que os objetos sejam observados 
com suas cores verdadeiras e naturais. Ecologicamente corretas, de baixo consumo de energia.
Contam com alta eficiência do chip LED e avançado sistema óptico, que garante lentes translúcidas 
e simétricas, proporcionando maior luminosidade e melhor distribuição da luz, que combinado, 
a flexibilidade no design, a alta resistência mecânica .

TORRE DE ILUMINAÇÃO METROLED 360°

Consumo de 80% a menos de energia em comparação com as lâmpadas de Vapor Metálico

Vida Útil de 50.000 horas, o que equivale a 5x mais que as Metálicas

Manutenção zero, alta confiabilidade na operação

Acendimento imediato, não necessita esfriar o Led para religar

Material de Alta Resistência, corpo em Alumínio e Lente em Policarbonato

Bivolt Automático 110v e 220v

Pode ser alimentado através de inversor de tensão de 12v ou 24v para 220v,
 conectado ao veículo  e eliminando o uso de gerador de energia

Adequado para uso interno e externo, aprova deaguá, certificação IP66



Luminosidade 58 000 lm 

Tipo de Lâmpada LED

Potência Total 420 W

Cor 5000 k

Dimensões do conjunto de Led 320 320x400 mm

Material modulos Led Alumínio  

Policarbonato

Tensão 110v / 220 v

Corrente de trabalho 3,9 A / 1,9 A

Frequência 50 / 60 Hz

Comprimento do cabo Total 35 m

Cabo certifi cado NBR 13249

Gerador de energia recomendado 1 kva                                  
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DADOS TÉCNICOS 
ML360LED
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Lumens p/ watts 138 lm/w

Peso 11,5 kg

Material Lente Led

Altura do tripé 1,65m / 5,20m

Material Tripé Aço carbono

Inversor de Tensão recomendado 800 Watts                                  

Peso 14,0 kg

 
Inversor de Tensão MLI800

Potência 800w
Tensão entrada  - 12v / 24v
Tensão de saída -  220 volts

Item Opcional

Proteção IP IP 66


