
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
REMOTA PELICAN 9460
Novo Sistema de iluminação remota 
Geração 3.
Projetado com o Sistema de Controle 
Inteligente que calcula e exibe a vida 
útil atual da bateria.



Novo Sistema de iluminação remota 9460 (RALS) Racco 
Pelican Geração 3.

Projetado com o Sistema de Controle Inteligente que calcula
e exibe a vida útil atual da bateria. Além disso, permite ao 
usuário regular a intensidade da luz, escolher o tempo de 
execução desejado ou selecionar a partir de três níveis de 
potência pré-definidos. 

Construído com versatilidade, o 9460 RALS possui dois 
mastros telescópicos (cada um estende-se a mais de 2m)
e duas cabeças de luz articuladas de 360 °. Os LEDs
Especiais proporcionam até 12.000 lumens (6.000 por 
cabeça de luz). 

Alimentado por uma bateria recarregável, o sistema oferece 
também ativação remota através de um aplicativo Bluetooth
que permite uma variável saída de luz de 100% a 0%.

Possui ainda uma porta de alimentação de 12 volts,
incluindo um adaptador USB duplo, podendo fornecer 
energia para vários dispositivos periféricos. 

Construído dentro de um case Pelican, o 9460 é compacto 
e proporciona um transporte fácil com rodízios resistentes 
em poliuretano e alça retrátil. 

ATENÇAO: O Sistema de iluminação 9460 contêm baterias 
seladas de chumbo-ácido que podem gerar hidrogênio durante a 

recarga. É imperativo que esses produtos sejam carregados, 
conforme instruções, com a tampa do compartimento aberta 
para permitir que alguns gases esse dissipem. O processo de 

recarga com a tampa fechada representa perigo. O não 
cumprimento desta instrução pode resultar em ferimentos 
e / ou danos à propriedade. Consulte sempre os avisos 

fornecidos no manual de instruções.



- Cabeças Telescópicas de luz LED dupla 
- Operação silenciosa
- Baixo aquecimento
-Indicação de nível de bateria em tempo integral com indicador pisca pisca de 
baixo nível
- Ativação remota via Bluetooth
-Suportes verticais e horizontais para fixação 
das torres
- Adaptador de alimentação USB duplo
- Conformidade RoHS e CE



ESPECIFICAÇÕES

AUTONOMIA

3 hrs. Alto | 24 hrs. Baixo

BATERIAS Sealed Lead Acid (SLA)
Vida util: 500 ciclos

LUMENS
12.000

LÂMPADA
LED – 20 em cada cabeça
Vida util: 50.000 hs

RESISTÊNCIA

IP54

- Dimensões da cabeça: 21 x 14.6 x 5.7 cm
- Dimensões fechado: 59.1 x 35.6 x 23.5 cm
- Altura da cabeça estendido: 201.9 cm
- Comprimento do cabo: 35 cm
- Peso: 27,7 kg 

Material:
- Corpo: Polipropileno
- Cabeça: Alumínio
- Mastro: Alumínio
- Lentes: Poilicarbonato (PC)

-Tipo de interruptor: iControl Keypad / Bluetooth App
- Tempo de carga: 8hs
- Indicador de nível de bateria: iControl
- Volts: 12v



CONTATO:

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

www.raclite.com.br
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