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Den Prism oppblåsbare Light (PIL) kjennetegnes av en bærekonstruksjon i syntetisk
stoff og en luft-oppblåst sylinder, noe som øker effekten av metall halogen lampen
(1000W tilsvarer 95000 LM av lysstyrke) opp til 4,5 meter (15 fot) høy og gir utmerket
belysning over et område.

MONTERING

En serie aksialvifter blåser kontinuerlig luft inn i bærekonstruksjonen, hvor
tilstrekkelig trykk blir generert for å garantere den nødvendige stabiliteten til
systemet. Rustfrie stålrør stabiliserer søylen for å tåle vindhastigheter opp til 35 mph
(55 km/t).
Hele strukturen kan lett settes opp av en enkelt person, selv i stummende mørke,
dette på mindre enn 3 minutter, noe som gjør det mulig å belyse områder opp til
10.000 kvadratmeter . Systemet kan utstyres med en egen generator med en vekt og
dimensjon som gjør det mulig for en person å operere systemet, og det kan
transporteres i bagasjerommet av en vanlig stasjonsvogn!

PIL 1000 (G)
Viktige Egenskaper
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Banebrytende teknologi
Lett i vekt, sammenleggbar og bærbar. Får plass i en st. vogn
Kun 30 sek å blåse og 3 min. å oppnå sitt beste lysnivå
Den kan enkelt betjenes av en person
Utløses til en maksimal høyde på 4,5 m fra bakkenivå
1000W metallhalogen lampe (95000 lm lysstyrke)
Lyser opp et område på rundt 10 000 kvadratmeter
Kjøler og deflates (foldes tilbake) på mindre enn 5 min.
Flere tårn kan benyttes til å lyse opp et enda større område
Mange typer bruksområder

Målgrupper
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Redningstjeneste
Røde Kors Hjelpekorps
Sivilforsvar/Forsvaret
Brannvesen / beredskap
Politi
Sport & Underholdning
Bygg og Entrepenør
Flyplasser
Jernbaner
Oljefelt og raffinerier
Gruver og Industri
Arkeologiske utgravinger,
forskning, skogbruk etc.

PIL 1000
Eksempel Bruksområder
på ulike avstander
fra det opplyste PIL
Fra 10 meter
Utføre førstehjelp-enkel eller avansert,
Sorter og identifisere medisinske
forsyninger tilbereder og serverer
mat / vann

Fra 20 meter
Identifisere verktøy i verktøykassen
Montering Telt(f.eks kommandoplass)

Fra 120 meter
Identifisere og lese dokumenter

Fra 150 til 300 meter

PIL 1000

Oppdag farer sikrer skadested, finn
bevistløse personer

SPESIFIKASJONER
Packaged
Model
Brightness Dimension
lxwxh
PIL 1000

Høyde fra
bakken

Vekt

Strømkilde

Lyskilde

Lysstyrke

Any Power
Source (1500W)

Metal Halide
1000W

95000
Lumens

Honda Eu2000

Metal Halide

95000

Lyskilde

Lysstyrke

765 x 635 x 685 mm

4.5 M

25 kg

30 x 25 x 27 inch

4.5 M

55 lbs

4.5 M

50 kg

PIL 1000G 765 x 635 x 685 mm

SPESIFIKASJONER
Model
Mål og Vekt
Brightness
lxwxh
PIL 1000

FOR 110V, 60 Hz

FOR 230V, 50 Hz
Høyde fra
bakken

Vekt

Strømkilde

95000
Lumens

765 x 635 x 685 mm

4.5 M

25 kg

Any Power
Metal Halide
Source (3000W) 1000W

30 x 25 x 27 inch

15 feet

55lbs

Honda Eu2000 Metal Halide

95000

4.5 M

50 kg

Aggregat

95000

PIL 1000G 765 x 635 x 685 mm

Hallogen

PIL NiteLite
Viktige Egenskaper

£

£
£

£

£

£

Lett vekt, sammenleggbar og bærbar.
Kan fraktes i baksiden av en bil
Tar bare 10 sekunder å blåse og 3
min. å oppnå maksimalt lysnivå
Det kan lett betjenes av en personl
Blåses til en maksimal høyde på 3
meter fra bakkenivå

250W metallhalogen lampe
(22000 lm lysstyrke)
Lyser opp et område på rundt
6400 kvadratmeter
Kjøler og deflates (foldes tilbake)
på mindre enn 3 minutter

Bruksområder
£
£
£
£
£
£

NITELITE

£

Alle typer uten aktiviteter
Sports Stevner
Strand og Hageselskap
Amulanse og Politi
Redning eks. Ras & Skred
Vegarbeid

TILGJENGELIG I 110 V, 60 Hz & 220 V, 50 Hz

Model
Brightness
l

Mål og Vekt
LxVxH

PIL NiteLite

535 x 460 x 485 mm

Høyde fra
bakken
2,3 M

Vekt

13 kg

Stømkilde

Lyskilde/
Lysstyrke

Nett eller
aggregat

Hallogen
22000 lumens

