Sirene Blindada 25W (Motos e Carros Descaracterizados)
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 25 WATTS RMS
Voltagem: 12V
Indice de Proteção: IP66
Capacidade Sonora: 110db
Material Corpo: Nylon
Material Suporte: Aço Galvanizado cortado a Laser ou Nylon
Pintura: Epox Eletrostática - Preta

Medidas:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
Referencia:
CL-SB25
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Sirene Blindada 35W - 5 TONS
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 35 WATTS RMS
Voltagem: 12V
Indice de Proteção: IP66
Capacidade Sonora: 116db
Material Corpo: Nylon - Preta
Material Suporte: Aço Galvanizado cortado a Laser
Pintura: Epox Eletrostática - Preta

Medidas:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
Referencia:
CL-SB35
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Sirene Blindada 50W - 5 TONS
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 50 WATTS RMS
Voltagem: 12V
Indice de Proteção: IP66
Capacidade Sonora: 125db
Material Corpo: Nylon - Preta
Material Suporte: Aço Galvanizado cortado a Laser
Pintura: Epox Eletrostática - Preta

Medidas:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
Referencia:
CL-SB50
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Sirene Megafone 100W - 6 TONS (Carros Descaracterizados)
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 100 WATTS RMS
Voltagem: 12V
Indice de Proteção: IP66
Capacidade Sonora: 135db
Material Corpo: Nylon - Preta
Material Suporte: Aço Galvanizado cortado a Laser
Pintura: Epox Eletrostática - Preta

Medidas:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
Referencia:
CL-CM100
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Sirene Megafone 200W - 6 TONS (Carros Descaracterizados)
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 200 WATTS RMS
Voltagem: 12V
Indice de Proteção: IP66
Capacidade Sonora: 160db
Material Corpo: Nylon - Preta
Material Suporte: Aço Galvanizado cortado a Laser
Pintura: Epox Eletrostática - Preta

Medidas:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
Referencia:
CL-CM200
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Sirene Megafone 50W - 6 TONS (Carros Descaracterizados)
Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas,
eﬁcientes e com alto custo beneﬁcio: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eﬁciência energética, cores intensas, sem
emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias
foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.

Potência: 35 WATTS RMS
Voltagem: 12V
Indice de Proteção: IP66
Capacidade Sonora: 116db
Material Corpo: Nylon - Preta
Material Suporte: Aço Galvanizado cortado a Laser
Pintura: Epox Eletrostática - Preta

Medidas:
Para mais informações sobre este produto, por
favor, entre em contato com a Central de
Atendimento CL LUZ.
Referencia:
CL-CM50
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