
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
REMOTA PELICAN 9455
O PRIMEIRO E ÚNICO ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 DO MUNDO



O Sistema de iluminação remota que você 
precisa para o uso em áreas classificadas

Agora você pode ter uma iluminação portátil 
para qualquer tipo de áreas classificada.  
O sistema de iluminação remota Pelican 9455 
(RALS) é o primeiro kit no mundo a possuir 
certificação para o uso em ZONA 0, permitindo 
que você trabalhe em lugares onde gases
inflamáveis, vapores ou líquidos  estejam
presentes. 

Assista ao vídeo
Necessário estar conectado a internet

https://www.youtube.com/watch?v=0IUWaDWbE10
https://www.youtube.com/watch?v=0IUWaDWbE10


até

A maioria das lanternas certificadas para uso em áreas classificadas usam um
baixa capacidade de lumens afim de minimizar o calor gerado pelo módulo da
lâmpada. O resultado é uma luz mais fraca e áreas de trabalho inseguras. O
Pelican 9455 RALS entrega em todos os LED`s sem comprometer. Nossos
engenheiros desenvolveram o Pelican 9455 RALS para produzir até 1600 lumens
de luz limpa e brilhante e que atende requisitos para utilização em área perigosa
ao mesmo tempo.

O Pelican ™ 9455 RALS projeta uma propagação de feixe de 125 ° que pode
ajudar a prevenir lesões no local de trabalho. Lanternas convencionais
produzem um feixe estreito iluminando apenas pequenas áreas concentradas.
O feixe de 125 ° espalhado pelo Pelican ™ 9455 RALS ilumina toda a área de
trabalho para que você veja o trabalho em mãos e os perigos periféricos em
torno de você, levando a uma melhor consciência situacional.

10hs de Autonomia

O Pelican ™ 9455 RALS tem
autonomia de 10 horas de uso
contínuo, enquanto também mantém
o brilho máximo no trabalho. Você
nunca será pego de surpresa no
escuro – Faltando 30 minutos para o
termino da bateria o modo piscante é
acionado lhe informando que está na
hora de recarregar.

Para o uso em qualquer
aplicação

De espaços confinados a poços
apertados, o Pelican 9455 RALS está
pronto para atender as suas
necessidades. Com um mastro
ajustável que atinge quase 3 metros
de altura e uma cabeça que gira 360°,
você tem controle total da iluminação.



ESPECIFICAÇÕES

AUTONOMIA

5 hrs. Alto | 10 hrs. Baixo

BATERIAS

NiMH (inclusos)

LUMENS
1600 Alto | 800 Baixo

LÂMPADA
10 LEDs – 50.000hrs. De
vida útil

RESISTÊNCIA

IP54

MODOS DE LUZ

Alto, baixo e pisca pisca

PESO

7,3kg

DIMENSÕES

Cabeça
(21 x 14.5 x 5 cm)

Fechado
(39 x 20 x 23 cm)

Mastro Extendido
(80 cm)



CONTATO:

E-MAIL: contato@raclite.com.br
TEL: 31 3357.7722

www.raclite.com.br
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