
      ENDURANCE LED 500W

A Starlight - Balloons é especializada na construção de balões para iluminação de alto rendimento.
Possuímos uma gama completa de produtos para adaptar-se às suas necessidades.    

Todos os nossos balões emitem uma luz homogênea a 360º, que não ofusca e torna as sombras 
mais suaves. 

O Endurance LED 500W é um produto especialmente desenvolvido para ser mais resistente em ambientes
hostis. Extrema resistência à impactos e vibrações, podendo ser ligado aos menores geradores disponíveis.

Sistema de iluminação auto-insuflável
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O Involucro

110cm de diâmetro;

Insuflado com bomba de ar interna ( pressão: 600Pa );

A parte superior do balão construída em tela de Kevlar espelhado,

garante máxima resistência sem desperdício de luz;

A forma elíptica proporciona uma resistência a ventos de até 100Km/h.

Fiabilidade e Segurança 

Resistente à agua: Classificação IP54;

O tecido do invólucro não é inflamável;

Não é necessário arrefecer para guardar;

A luz

Montagem

O balão enche em 30seg. após ser ligado;

A luz acende de imediato;

Instalação total em 1min.

Transporte e armazenamento

Caixa em nylon: 90cm x 30cm x 30cm;

Peso total do equipamento: 10,5 kg.

Opções para suporte

Coluna telescópica com tripé em aço lacado,  

Coluna telescópica com tripé em aço inox,  

altura máx: 3,20m,peso: 11,5 kg.  

altura máx: 5,20m. Peso: 22 kg.  

Acessórios:

350 lux

280 lux

170 lux

85 lux

35 lux

15 lux

10 lux

m

Área iluminada

Área iluminada com um mínimo de 10Lux

Fluxo Luminoso total

Temperatura da cor

CRI (Restituição Cromática)

até 1.500 m2

1.000 m2

65.000 Lm

5.000º k 

80%

ENDURANCE LED 500W 

Informações técnicas

Lâmpadas

Tipo de Lâmpadas

Voltagem

Cabos de alimentação

Tempo de vida Médio das lampadas

Rendimento

Potência

5 X 100W

LED

110 - 240V

3G1,5

50.000h

130 Lm/W

500W

Sistema de iluminação auto-insuflável

Ÿ Envelopes normais ou com

espelho invertido.

Ÿ Articulação

Ÿ Coluna telescópicas 

sem tripé.

Ÿ Tubo fixo para adaptação 

à máquinas.

CY3

EL2

SL3
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