
                        
 

 
M-light Eurosul Modelo JHYD-I 

Modelo Novo/SOLAS 
 

Descrição Técnica 
 

M-light Eurosul Modelo JHYD-I é a lâmpada para qualquer colete rígido ou inflável de salva 
vidas, com bordas arredondadas para manter a integridade dos diferentes tipos de coletes com 
loops de fixação para acomodar alças de até 5 cm de largura com muita resistência às intempéries 
do tempo e clima com alta resistência mecânica que garante uma vida útil mais prolongada. 

  
M-light Eurosul Modelo JHYD-I é a lâmpada de alta intensidade de luz de LED com o modo 

intermitente e modo constante na sua ativação manual ou automática e em contato com água doce 
ou salgada com funcionamento de até 20+ horas e pode ser desativada simplesmente pressionando 
o botão verde.  

 
 
M-light Eurosul Modelo JHYD-I é a lâmpada de instalação 
rápida de fácil adaptação para qualquer estilo de colete salva-
vidas.  
 
M-light Eurosul Modelo JHYD-I é feita em policarbonato com 
bateria de lítio (carga não perigosa), à prova d`água até 3mts 
de profundidade, com ativação automática e desativação 
manual, com medidas: 6,25 x 2,54 x 2,35 cm, peso: 28 g, com 
validade de 5 anos e obedecendo as normas de transporte 
DOT, IATA e de segurança IMO/Solas e MED (Certificado CCS 

numero TZ15P01454_07 e GL numero 95.220-14HH), conforme egulmentação II/4, III/7, III/22, 
III/26, III/32 & III/34 reg X/3, IMO Res MSC.36(63)-(1994 HSC Code)8, MSC48(66)-(LSA Code) II e IV, 
IMO Res MSC.97(73)-(2000 HSC Code)8, MSC Res 81(70) e suas emendas.  
 

Iluminação de 360 ° e hemisfério superior, com 50-70 flashes por minuto com no mínimo de 
8 horas e máxima de até 20 horas de duração, temperatura de trabalho de -1°/+30°C e -30°/+65°C 
para armazenagem. 
  

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação a partir da data de compra. 
 
Durante o período de garantia da Eurosul Fornecedora de Navios Ltda irá reparar ou a seu 

critério, substituir sem qualquer custo para o cliente inclusive de transporte.  
 
Maiores informações contatar o departamento de manutenção: +55 41 3668-1319 

                                                                                                                                  


