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LANTERNA DE CABEÇA - PIXA 3

DESCRIÇÃO

PIXA 3 - Lanterna de Cabeça Para Uso em Ambientes Explosivos, 100 lumens Lanterna de cabeça, mantém as 
mãos livres para o trabalho e pode ser: - Usada na cabeça com a tira elástica - Fixa diretamente ao capacete, 
utilizando a placa de montagem (incluída) - Posicionada no chão Possui tecnologia CONSTANT LIGHTING, que 
garante que a iluminação não diminui conforme a bateria é gasta Diversos modos de iluminação que se adaptam 
a cada situação: - Modo adaptado ao trabalho ao alcance das mãos: feixe de iluminação uniforme - Modo 
adaptado para movimento: feixe misto com componente focado que permite ao usuário movimentar 
confortavelmente - Modo adaptado para visão de longo alcance Modos de Iluminação confiáveis, práticos e 
duráveis: - Muda automaticamente para o modo de reserva quando as baterias estão quase esgotadas 
(sinalizado por luz intermitente) - Botão rotativo ergonômico, facilita a operação da lanterna mesmo com luvas - 
Possui o modo armazenamento, que ajuda a proteger as lenter e evita que a lanterna seja ligada 
involuntariamente - Pode ser utilizado em ambientes explosivos - Excelente resistência às quedas (2 m), 
impactos, e esmagamento (80 kg) - Tira elástica da cabeça é confortável e lavável - Resistente a produtos 
químicos Lanterna certificada para uso em zona ATEX 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135 ° C Dc) Peso: 160 
g Tecnologia: CONSTANT LIGHTING Padrão de feixe: aberto, misto ou focado Energia: 2 pilhas AA / LR06 
(incluídas) Compatibilidade da bateria: Ni-MH recarregável e lítio Impermeabilidade: IP 67 (à prova d'água até -1 
metro por 30 minutos; não é necessária manutenção após a imersão) Certificações: CE, II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 
II 3 D Ex tc IIIB or IIIC T135° C Dc, temperatura: -30° C a +40° C Performance de iluminação TECNOLOGIA 
CONSTANT LIGHTING: Modos de iluminação: Modo Curto Alcance: Padrão de feixe Aberto – 20 lumens – 
Alcance: 15 m – Autonomia: 26h Modo Movimento: Padrão de feixe Misto – 60 lumens – Alcance: 45m – 
Autonomia: 6h30 Modo Visão à Distância: Padrão de feixe Focado – 100 lumens – Alcance: 90m – Autonomia: 3h30 
Reserva: 10 lumens por 13h.

EPILINHA PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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