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LUZ DE SEGURANÇA PARA PONTE ROLANTE
A Luz de Segurança para Ponte Rolante é um novo dispositivo luminoso a LED para segurança na 
operação de pontes rolantes. O produto é composto por 24 LED’s de alta luminosidade na cor 
vermelha ou azul e é montado sob uma carcaça em alumínio fundido resistente com aletas para 
dissipação de calor.

O produto auxilia no alerta à operadores e pedestres sobre o movimento do guincho e / ou da 
carga, evitando assim possíveis acidentes.

Porque o uso da Luz de Segurança é essencial para garantir a segurança de 
operadores e pedestres?

1. As pontes rolantes operam em estreita proximidade a pessoas e
veículos dentro da fábrica e podem representar um real perigo caso
estes estejam próximos à carga.

2. Quase sempre, os avisos sonoros são ‘‘abafados’’ pelos ruídos da
fábrica, além disso, os operadores se habituam com os sons de sirenes
de pontes rolantes e empilhadeiras, principalmente em plantas fabris
altas.

3. Em determinados casos o operador está tão focado nas tarefas que
está executando, que fica desatento à alarmes sonoros. Quando o sinal
luminoso entra em seu campo de visão, imediatamente, a atenção é
retomada.

4. O movimento da luz instalada na ponte rolante fornece um real e
imediato aviso ao operador e à pedestres que estejam próximos à
carga.

BENEFÍCIOS
• Reduz o risco de acidentes.
Muitos acidentes com pontes
rolantes envolvem pedestres,
por isso, alertá-los sobre a
chegada da carga ou do
gancho é muito importante.

• Ao avistar o feixe de luz no
chão, o pedestre ou o
operador do veículo já sabe
que está em uma zona
perigosa.

• Auxilia o operador da Ponte
Rolante no posicionamento do
equipamento.

VANTAGENS

• Fácil instalação.

• Inclui suporte de
montagem de fácil
adaptação em qualquer
ponte rolante.

• Carcaça resistente de
alumínio fundido.

• IP67 que permite uso
interno ou externo.

APLICAÇÕES

• O suporte de montagem de
150 graus para cima / para
baixo permite a colocação
precisa do feixe no piso
inferior.

• O feixe é normalmente
posicionado de modo que os
pedestres percebam a
aproximação do gancho.

• Pode ser usado em uma
única luz ou em forma de
quadrado (necessário 4 luzes).



TIPOS DE ILUMINAÇÃO

ACESSÓRIOS

Lente acrílica
(Inclusa)

Suporte de 
montagem (Incluso)

Fonte de alimentação 
90-240 Vac (Inclusa)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Códigos: 

RZLEDPR (vermelho) e BZLEDPR (azul) Cores: 

Vermelho ou Azul

Potência: 72 W (vermelho) e 120 W (azul) Lumens: 

7200 lm (vermelho) e 12000 lm (azul) Quantidade 

de LED’s: 24

Temperatura de cor do LED: 6000 k

Tipo de efeito: Contínuo

Vida útil: Até 50.000 h

Material da carcaça: Alumínio fundido

Suporte de Montagem: Ajustável / 150º p/ cima ou 

p/ baixo Dimensões: 229 x 98 x 234 mm

Comprimento do cabo: 3,3 metros Peso: 

3,0 Kg

Temperatura de Funcionamento: -40ºC + 

85ºC Grau de Proteção: IP67 Aprovação: 

ISO9000 – CE-RoHS Tensão de 

alimentação: 9-60 VDC ACESSÓRIOS: 
Fonte de alimentação de 90-240 Vac  - 
Saída 24 Vcc (inclusa)
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