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Base de Balaustrada para luz 
para bóia salva-vidas 

Código........ 20581

Código... 70030

Código... 70000 

Código... 50530

Código.. 30650 Código.. 00757

Luz para Bóia Salva-vidas Homem ao Mar (Código L.S.A.)
A luz para bóia salva-vidas está em conformidade com o código L.S.A e possui capacidade para se manter 
acesa com uma intensidade luminosa não inferior a 2cd em todas as direcções do hemisfério superior, por 
um período mínimo de 2 horas (com uma cor branca). Homologada pela CE de acordo com a norma SOLAS 
(Código L.S.A) e *pelo Bureau Veritas*.

Lâmpada sobressalente para luz
para bóia salva-vidas

Caixa com Lâmpadas
4,8V/0,75Á, E10

Lâmpada 
4,8V/0,75Á, E10

Suporte para Luz para Bóia Salva-vidas
Suporte para luz para bóia salva-vidas em policarbonato preto de alta quali-
dade. Concebido para manter a luz na posição vertical quando desligada e 
permitir uma fácil remoção em caso de emergência.

Grampo de Mola 

Luz para Bóia Salva-vidas

Código........ 71325

Código........ 71326

Luz para Bóia Salva-vidas da LALIZAS SOLAS/MED
A luz para bóia salva-vidas da LALIZAS é uma luz intermitente com tecnologia LED e foi concebida para fazer face
às mais rigorosas situações, tanto em contexto comercial, como no mar. É completamente impermeável e possui uma 
estrutura compacta que visa ser inviolável e resistente à corrosão assim como emitir uma saída mínima omnidireccional 
de mais de 2cd por, pelo menos, 2 horas. 
Características chave:
- Aprovação SOLAS/MED 
- 5 anos de duração
- Não é necessária manutenção ou substituição de baterias
- Fornecida com suporte e retenida para bóia salva-vidas de 1m 
- Tamanho compacto
- Suporte de montagem facilmente adaptável a todos os locais 
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A luz para bóia salva-vidas da LALIZAS utiliza tecnologia LED e foi concebida com vista a fazer face às mais rigorosas 
situações, tanto em contexto comercial, como no mar. É completamente impermeável e possui uma estrutura compacta 
que visa ser inviolável e resistente à corrosão assim como emitir uma saída mínima omnidireccional de mais de 2cd por, 
pelo menos, 2 horas. 
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danos acidentais a bordo. O facto de contar com a aprovação SOLAS e EC MED, e de cumprir com as normas ATEX e 
IECEx, faz dela a única escolha possível diante de ameaças de perigo, como sejam petrolíferas, butaneiros e petroleiros. 
(para uso em zonas perigosas 0,1 e 2).

Características chave:
- Aprovação SOLAS/MED 
- Aprovações ATEX e IECEx 
- Intrinsecamente segura, para uso em todas as zonas potencialmente explosivas 
- 5 anos de duração
- Não é necessária manutenção ou substituição de baterias
- Fornecida com suporte e cabo para bóia salva-vidas de 1m 
- Tamanho compacto
- Suporte de montagem facilmente adaptável a todos os locais
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As bases 71325 e 71326 podem ser montadas isoladamente ou combinadas com os suportes “Store All” 

Base de Balaustrada 
1*2*!$*)4*5!G?F&2# :''H! !I2*8F#

Base de Montagem Fixa 
1*2*!$*)4*5!G?F&2# :''H! !I2*8F#


