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1    Aplicações 
 

A LÂMPADA DE LED ARC foi projetada para substituir as lâmpadas 

fluorescentes em lumináriais Ex-e. A tecnologia de ponta LED é utilizada para 

aumentar a eficiência e o desempenho da área fria, em comparação às soluções 

fluorescentes. O sistema LED é adequado para instalação para envólucros Ex-e, 

juntamente com um controlador LED adequado como o Barel HFX ou o HFXE 

LED. 
 

 

O ARC LED É adequado para o uso em áreas classificadas, tais como: 

 

- Setor de petróleo e gás    Instalações onshore e offshore, Postos de      

                                                  gasolina, Reservatórios de Combustível, Navios  

                                                  Petroleiros 

- Setor de mineração   Minas, Plantas, Usinas 

- Setor químico                      Plantas de Produção 

 

2 Aprovações  
   

Aprovações: 

- QAN/QAR    0470 Nemko 01ATEX452Q/    

NO/NEM/QAR08.0001/04 

- Código de proteção Ex   Ex II 2 G Ex mb op is IIC T4  

- Certificado IECEx:    IECEx PRE 15.0014U 

- Nº ATEX    Presafe 15 ATEX                     

                                                        6296U 

- Certificado INMETRO  UL-BR 16.0485U 

 

Normas de referência: 

-   IEC 60079-0    2011 

-   IEC 60079-18    2014 

-   IEC 60079-28    2015 

-   EN 60079-0    2012 

-   EN 60079-18    2015 

-   EN 60079-28    2007 

-  ABNT NBR IEC 60079-0               2008 + Errata 1:2011 

-  ABNT NBR IEC 60079-18  2007 

- ABNT NBR IEC 60079-28  2010 + Errata 1:2014 
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3 Dados técnicos 

3.1  Faixa do produto   

  
Nome Descrição   Modelo Cor Lúmens Arte Tipo Corrente de 

alimentação VDC Potência Temperatura de 

operação TC Dimensões L x P x A Peso 

ARC Lâmpada 

LED 

600 4000 K 2500 11923 ARC 600 840 2500lm 

370mADC 

65 25 W 

de -52 aos +65°C 80°C 

576 x 61 x 11 mm 630 g 
6000 K 2800 11924 ARC 600 860 2800lm  

 1200 
4000K 

6000 K 

5000 

5600 

11943 

11944 
ARC 1200 840 5000lm  

ARC 1200 860 5600lm  130 50 W 
1136 x 61 x 11 

mm 1250 g 
   1200-2 4000 K 2500 11933 ARC 1200-2 840 2500lm  

65 25 W 
6000 K 2800 11934 ARC 1200-2 860 2800lm  

Marcação: Ex II 2G Ex mb op é IIC Gb T4, de acordo com EN/IEC 60079-0, -18, -28 
 

 

 

 
 

 
Versão difusa (com capa): 

Número de peça com difusor – adicione o sufixo "D", exemplo: 11924D tem difusor 
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3.2 Dados mecânicos 
- Perfil de alumínio a ser fixado com parafusos ou outros meios adequados.      

- ARC 600: 576 mm x 61 mm x 11 mm 

- ARC 1200: 1136 mm x 61 mm x 11 mm    
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3.3 Dados ópticos: 
 

- Saída de luz a ser testada na aplicação real. 

- Um difusor distinto pode ser usado para reduzir o brilho e moldar o padrão de luz. 

- Temperatura da cor de 4000 K a 6000 K 

4 Instalação  
Esses componentes não causam danos ou lesões, quando utilizados conforme especificado neste manual. Se este equipamento não for utilizado da maneira 

especificada pelo fabricante, a proteção do equipamento pode ser prejudicada. Comprimento do fio: ARC 1200 – 850 mm, ARC 600 – 350 mm 

(comprimentos especiais mediante encomenda) 

 

4.1 ESD: 
 

As medidas de proteção contra descargas eletro-estáticas (Electro Static Discharge, ESD) devem ser consideradas durante a instalação. Os fios de conexão não 

devem entrar em contato com objetos carregados antes de estar corretamente conectados ao controlador LED HFX/HFXE. 
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4.2 Cronograma de limitações: 
As lâmpadas LED modelo ARC podem ser alimentadas pelos drivers HFX LED e HFXE LED certificados, ou outro driver certificado com os seguintes parâmetros: 

• Corrente nominal de 370 mA  

• Tensão nominal ARC LED 600 e ARC 1200-2 = 65 VCC  

• Tensão nominal ARC LED 1200 = 130 VCC  

• O circuito de alimentação deve possuir um dispositivo de proteção que limita a corrente a 850 mA, por exemplo um fusível de 500 mA com tensão correspondente ao 

modelo de luminária. 

• O circuito de alimentação deve possuir um fusível de acordo com a tensão nominal, capaz de suportar uma corrente de curto-circuito presumida de 1500 A. 

 

- As lâmpadas LED modelo ARC deve ser montadas em um invólucro que atenda aos requisitos de um dos tipos de proteção listados na ABNT NBR IEC 60079-0, por 

exemplo, uma luminária Ex “e”. 

 

- Os fios soltos devem ser protegidos e fixados em um invólucro/alojamento que atenda aos requisitos de um dos tipos de proteção listados na ABNT NBR IEC 60079-0, por 

exemplo, um invólucro Ex “e” com terminais Ex “e”. 

 

- A temperatura mínima de operação é -52 °C. 

 

- A temperatura do ponto TC, das lâmpadas LED modelo ARC não devem exceder: +80 °C em operação normal.  

 

- A elevação de temperatura de uma operação normal para uma operação sob condição de falha foi determinada como sendo  

50 K, baseada na limitação da corrente de entrada para a LED ARC em 850 mA, portanto +80°C + 50K + 5K = 135°C, o que resulta em uma classe de temperatura 

esperada T4. 
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4.3 Conexão elétrica 
 

         Conecte os fios ao controlador LED de corrente constante adequado. Branco + e Preto -.  
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5 O que fazer se... 
 
• Não houver luz ao conectar a fiação principal: 

 -  Verifique se a tensão desta está na faixa de tensão do reator. 

 -  Verifique se os parafusos do borne de conexão estão apertados. 

 -  Verifique se as fontes de luz corretas estão conectadas e se estão em plenas condições.  

Se houver problemas com a emissão conduzida durante as medições de EMC, entre em contato com a Barel para obter ajuda.  

Abaixo, constam as questões mais importantes:   

- Manter todos os fios curtos. 

- Os fios da lâmpada devem estar separados dos fios de alimentação da fiação principal 


