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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
1.200 LÚMENS TITAN IP65  
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APRESENTAÇÃO

A luminária 1200 lú mens IP65 Titan foi fabricada com a tecnologia LED, desenvolvida para iluminação 
de emergência. Pode ser utilizada em ambientes externos e internos e tem grande área de cobertura. 
Pode ser utilizada em galpões, hotéis, hospitais, ambientes com grande concentração de pó e expostos 
a jatos leves de água.
Possui bateria de Níquel-Cádmio, que tem uma vida útil muito mais longa, não emite gases tóxicos e 
garante a longevidade do produto. 
Com design moderno traz uma mudança no mercado de iluminação de emergência IP65, é esteticamente 
agradável e é de fácil combinação com qualquer ambiente.
Econômica, proporciona autonomia com maior durabilidade e ótima iluminação. Pode ser facilmente 
instalada, manuseada e transportada.
Acende automaticamente na falta de energia elétrica.
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Fluxo Luminoso Máximo 1200 Lúmens

Quantidade de Leds
48 LEDs SMD de alto brilho (24 em cada 
farol)

Acendimento Individual dos faróis Não

LED Indicativo de Funcionamento Sim

Faróis Ajustáveis 360°

Bateria Ni-Cd 6V3Ah

Vida Útil da Bateria 500 Ciclos

Alimentação Bivolt automático 110/220V (50/60Hz)

Consumo de Energia 2W (repouso)/5W(em atividade)

Autonomia  3 Horas

Requisitos NBR10898

Área de Cobertura 250m²

Temperatura de Cor do LED 6000K - 7000K

Grau de Proteção IP65 (Uso Interno e Externo)

Peso 1150 Gramas

Dimensões 255x68x258mm

Fabricado Plástico ABS Branco com proteção anti-UV

Botão de Teste Sim

Buchas e Parafusos Sim

Garantia 2 anos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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INSTRUÇÕES DE USO

1 - Coloque o botão na posição desligada;
2 - Coloque o plug na tomada e carregue a bateria por no mínimo 48 horas;
3 - Após o carregamento total, coloque o botão na posição ligada.

Recomendamos que a cada 3 meses seja descarregada 100% a bateria para uma durabilidade e vida 
útil maior. Siga novamente as instruções citadas anteriormente.

Recomendações de garantia: o produto não pode ser modicado  fisicamente.                                                  
Ex.: Corte de plug , abertura de produto, troca de peças entre outros.
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Sua segurança, nossa prioridade.


