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                                         PROJECTORES  (SEARCHLIGHTS/SPOTLIGHTS)

D E S C R I Ç Ã O n/ ref S/ IVA C/ IVA*

A Golight Inc. é uma empresa líder, americana, projectista e fabricante  de projectores de iluminação 

com comando remoto e portáteis. Os seus produtos distribuem-se pelos mercados marítimos, automotivo, 

industrial, forças de segurança  e militares, protecção civil e  bombeiros, lazer/ar livre, caça e pesca, etc.
Os seus produtos são potentes, versáteis, robustos, duráveis e garantidos.

Entre os seus principais clientes encontram-se a Marinha e o Exército dos EUA.

A experiência que vem com esta vasta gama de aplicações permite à Golight projectar, desenvolver e 

fabricar as soluções adequadas para as mais exigentes  necessidades dos seus clientes.

série                                                , comando remoto com fios. Simples e económica

Projectores fixos, com comando remoto, de alto rendimento e  robustez 
Máx. Intensidade do feixe de luz : 225.000 Candela.  
Ângulo do feixe luminoso : 8º .Máx. Distância iluminada : 949m. 
Tecnologia Cr5 Pentabeam TM  * Operação por Controlo Remoto
370º de Rotação x 175º Inclinação.Resistentes a Ultravioletas e à àgua salgada
Permanente e Portáteis opções de montagem.  
5,5 Amperes com Fonte de Alimentação 12V (24V Opcional)
GOLIGHT 5149,  fixação permanente, ou temporária. Controlo Remoto com Fios - CINZENTO 5149 161,79 199,00
Inclui projector, suporte para fixação permanente, ventosa para fixação temporária, e comando.
Comando tem 4,5m de cabo. Alimentação 12VDC, via tomada de isqueiro. Comando deve ser protegido da água.
GOLIGHT 2020 fixação permanente e comando remoto de painel - BRANCO 2020 211,38 260,00
Inclui projector, suporte para fixação permanente, e comando com fios, de fácil desconexão.
Comando tem 6m de cabo. Alimentação 12VDC.   

               Diagrama e dimensões do feixe
            dos projectores Golight e Radioray

série   GOLIGHT RADIORAY  comando remoto sem fios.  Instalação simples, rápida e mais barata

Projectores fixos, com comando remoto, de alto rendimento e  robustez 
Máx. Intensidade do feixe de luz : 225.000 Candela. Máx. Distância iluminada : 949m. 
Ângulo do feixe luminoso : 8º
Tecnologia Cr5 Pentabeam TM  * Operação por Controlo Remoto  sem fios, programável
370º Rotação x 175º Inclinação
Opções para montagem permanente ou uso manual. Resistentes a Ultravioletas e à àgua salgada
5,5 Amperes com   Alimentação a 12V (24V Opcional)

RADIORAY 7900 fixação permanente, ou temporária(ventosa) . C.Remoto sem Fios -BRANCO 7900 284,55 350,00
RADIORAY 7901,  com Suporte de fixação magnética e temporária (ventosa - BRANCO 7901 304,88 375,00
RADIORAY 2000, fixação permanente . C.Remoto sem Fios -BRANCO 2000 284,55 350,00
 
Versões em PRETO, também disponíveis sob encomenda.

PROFILER II - Equipamento táctico portátil, para diversos usos
Caracteristicas Principais:
* Tecnologia de FusãoTM NxT Azul  * Pack Baterias Litium-Polímero Recarregáveis 
Autonomia da bateria/tempo de máximo de utilização com uma carga : 60 minutos  
Sistema de carga com base/doca a  12/24v DC  
* Carregador 220VAC e alimentação directa a 12v por  Cabo de Alimentação.
* Alça de Nylon Resistente. Punho posicionável em diversas formas horizontais e verticais.
Máx. Intensidade do feixe de luz : 315.000 Candela. Máx. Distância iluminada : 1122m. 
Ângulo do feixe luminoso : 11º
PROFILLER II.   De Mão. Recarregável 8130 400,00 492,00

P.V.P. € (Euros) * 23%
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Câmara de imagens térmicas, para observação noturna e diurna
(Thernal Imaging System ) - requer autorização de exportação do governo dos Estados Unidos da América

Modelo 3320 (em cor branca. Também disponível ao mesmo preço em preto : ref 3321) 3320 9900 12.177,00

Deteta como "Brancos quente" e "pretos frio". Camera com alta  resolução 329x240 pixels

3 diferentes opções de comando remoto. 370º de rotação, e 135º de inclinação.

Deteta através de nevoeiro, chuva, e fumo.  Capacidade mais ou menos até 500m.

À prova de tempo para aplicações marítimas e terrestres. Consumos 4,5A a 12VDC

Garantia de 1 ano a utilizadores profissionais. Para garantia de 2 anos ao consumidor : +5% no preço.

3 diferentes opções de comando remoto. 370º de rotação, e 135º de inclinação.

Liga a monitores externos tipo informática, a PC's , etc

banda de funcionamento em temperaturas : de 0 a 115ºC

SÉRIE GXL - PROJETORES TIPO "SPOTLIGHT" e "FLOODLIGHT", de LED's, para alimentações de 9 a 32VDC

GXL Spotlight : 110,000 Candela,  vida expectável de 50.000 horas de uso, IP68. Em preto 4411 400 492,00
GXL Floodlight : 110,000 Candela,  vida expectável de 50.000 horas de uso, IP68. Em preto 4421 450 553,50
                                  7.000 Lumens em Floodlight. Consumo a 12 VDC = 5,3A

                                  Dimensões com o suporte : L=155, A=122, P=84 mm

                                   Ideal para viaturas e embarcações

Notas : Spotlight = feixe luminoso, concentrado, estreito. Floodlight = feixe mais aberto, largo.

O Floodlight ilumina de forma mais abrangente mas menos definição do alvo iluminado. Spotlight, o oposto.

                                                            sistema de montagem em aço inox.  Opção de múltiplos comandos , em diversos pontos. 
Design Aerodinâmico com poder de iluminar de noite no seu barco,  ou camião.
Caracteristicas Principais:
Máx. Intensidade do feixe de luz : 200.000 Candela.  
Ângulo do feixe luminoso : 10º .Máx. Distância iluminada : 894m. 
Possibilidade de uso de mais do que um comando remoto.
Tecnologia II Cr5 Pentabeam TM  * Operação por Controlo Remoto sem Fios
3 Diferentes Opções de Controlo Remoto   * 370º Rotação x 175º Inclinação
Sistema de montagem em Aço Inoxidável  * Motores Integrados 12v DC High-Torque
Á prova de intempéries para aplicações terrestres e marítimas
Raios U.V. e resistentes à àgua salgada
5,5 Amperes com Fonte de Alimentação 12V (24V Opcional)

STRYKER 3000, Controlo Remoto de Mão,  sem Fios - BRANCO 3000 360,00 442,80
STRYKER 3006, Controlo Remoto de Mão,  sem Fios - CROMADO 3006 420,00 516,60
STRYKER 3100, Controlo Remoto sem Fios de Encastrar - BRANCO 3100 370,00 455,10
STRYKER 3067, Combinado de Controlo Remoto sem fios de Encastrar e Controlo Remoto 3067 420,00 516,60
                            mão sem Fios - BRANCO
Comando remoto de painel/encastrar sem fios - extra 30200 60,00 73,80
STRYKER Controlo Remoto de  Mão sem Fios - extra 30100 60,00 73,80 
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Graças à sua conceção  puramente eletrónica ,  com consequente  menor necessidade de consumo de eletricidade, elevada eficiência e construção durável, as 
lâmpadas  LEDs oferecem um  conjunto de vantagens  sobre as  fontes de luz tradicionais. São capaz es de produzir luz em comprimentos de onda específicos, não 
contêm  gases, filamentos ou vidro e  são mais pequenas  .    Os LED's são uma maneira radicalmente diferente de produzir a luz e como tal, têm muitas  
propriedades diferentes com relação às lâmpadas tradicionais ,. O  futuro dos projetores também passará muito por esta tecnologia.


