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Um equipamento inovador projetado para iluminar grandes áreas e resolver o seu problema em poucos minutos. 

Portátil e adaptável em qualquer que necessitam de grande potência de iluminaçãode 360°, relativo baixo consumo 

.

  Leve, compacto de fácil transporte e operação

  Operação em qualquer terreno

  Garantir a segurança e a produtividade dos operários em áreas com pouca visibilidade e acessibilidade

  Adequado para uso interno e externo, incluindo locais úmidos

  Ecologicamente correto

  Baixo investimento de implantação, para uso por grandes periodos.

de energia. Suas lâmpadas são altamente duráveis e resistentes

Balão de Iluminação Inflável 2000w



Luminosidade 228 000 lm

Tipo de Lâmpada Vapor metálico

Potência da lâmpada 2 x 1000 W

Cor 4300 k

Soquete E40

Ventilador 1 x 200 w

Dimenções montados -  D x A 1500 x 3700 mm

Diâmetro do infl ável 800 mm

Altura do tripe 3700 mm 

Material infl ável Nylon Ripstop

Material estrutura Aço inox / Aço carbono

Peso tripe 9 kg

©2015 METROLUX . Todos os direitos reservados. 

METROLUX

, seus respectivos logotipos, assim como a identidade corporativa e deMetrolux

 e não podem ser ultilizadas sem permissão.

www.metrolux.com.br  | contato@metrolux.com.br Tel.  +55 11 3846-6666 

DADOS TÉCNICOS 
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ML 2000TP -  3,7m

2x 1000w - 228.000 lm

3M2224 1134 324 135 81 lux 

produtos aqui usados, são marcas 

Gerador de energia recomendado 3 kva                                  

Tensão 220 v

Corrente de trabalho 12 A

Frequência 60 Hz

Comprimento do cabo (tripe) 4,5 m

Comprimento do cabo (extensão) 15 m

Cabo certifi cado NBR 13249

Conector certifi cado NBR 14136 e NM 60884-1

Vida útil 15000 horas

28 kgPeso Caixa de comando

Peso balão 4,5 kg

Acessórios

 - Gerador de energia
 - Base Magnética para fixação
 - Personalização de comunicação
 - Extenção adicional 30 metros
 - Capa de acabamento para tripé
 - Desenvolvimentos personalizados
 


