Gama de iluminação de qualidade superior adequada para qualquer aplicação. Escolha entre mais de
300 produtos RS Pro desenhados com os padrões industriais mais exigentes, que proporcionam qualidade e
desempenho com preços competitivos
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LÂMPADAS LED
REFLETORAS

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
• Uma das gamas mais
extensas com produtos
de iluminação para
inspeção e maquinaria.
• Disponíveis opções de
LED.
• Unidades seladas
disponíveis para
aplicações do setor
alimentar e máquinas
que utilizam fluidos
refrigerantes.

• RS tem uma das
gamas mais extensas de
projetores LED.
• Projetores de 9W a
300W.
• Modelos com deteção
de movimento e controlo
remoto de mudança de
cor.

• Uma extensa gama
de lanternas para uso
profissional, incluindo
lanternas led para
inspeção de tamanho de
bolso.
• Oferecem muita
potência, alguns modelos
atingem 500 lúmenes
e também há lanternas
com aprovação ATEX
para usar em atmosferas
explosivas.

• Disponíveis modelos
LED e fluorescentes.
• Apliques resistentes às
intempéries para usar no
exterior e também em
espaços de limpeza.
• Apliques anticorrosão
para ambientes adversos
(piscinas e indústria
alimentar na qual estão
presentes os ácidos
gordos).
• Versões LED adequadas
para ambientes de
armazenamento em frio.

• Luminárias de saída e de
emergência.
• Opções LED e
fluorescentes.
• Luminárias com
manutenção e sem
manutenção.

• Modelos com índice de
proteção IP para usar no
exterior.
• Apliques para iluminar
espaços interiores como
escadas e corredores.

• Lâmpadas adequadas
para substituir
halogéneos e utilizar em
iluminação encastrada e
de ecrãs.
• Habitualmente
são utilizadas em
hotéis e também em
aplicações decorativas,
nomeadamente em salas
de reuniões executivas.

A gama de luminárias
de emergência inclui
iluminação de saída,
sinalização e luzes de
emergência para garantir
segurança e adequação
à normativa no local de
trabalho.

Adequadas para iluminar
escritórios, armazéns,
escadas e corredores
em espaços interiores e
também no exterior.

As lâmpadas LED
refletoras são adequadas
para substituir as
lâmpadas tradicionais
de halogéneo que têm
casquilhos GU10 e GU5.3.

APLICAÇÕES
A iluminação RS Pro para
inspeção e maquinaria
resulta ideal para
diferentes aplicações
como instalação de
máquinas e trabalhos de
precisão.

Utilizadas para iluminar
amplos espaços no
exterior como entradas,
caminhos e zonas de
estacionamento. Também
podem ser utilizadas para
melhorar a segurança no
ar livre.

As lanternas RS
Pro satisfazem as
necessidades de
iluminação portátil em
interior e exterior.

Adequadas para iluminar
escritórios, armazéns,
escadas e corredores
em espaços interiores e
também no exterior.

MARCAS ALTERNATIVAS
Waldmann,

LEDVANCE, Philips,

Ledlenser, Maglite,

Philips, LEDVANCE,

Legrand,

Thorlux, Osram,

Philips, LEDVANCE,

Turck Banner, EDL Lighting

Nightsearcher

Ansmann

Sylvania

Thomas & Betts

Legrand

Sylvania, GE Lighting
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Uma extensa gama de produtos RS Pro de alta qualidade para aplicações de
iluminação com opções de eficiência energética

