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1 Aplicações 
 

O HFX e HFXE LED são parte de uma série de reatores eletrônicos combinados com 

inversores de frequência para luz de emergência para serem usados com lâmpada de LED em 

ambientes classificados adequados para instalação em gabinetes Ex.  

 

O HFX e HFXE são adequados para uso em atmosferas com presença gás explosivo como: 

 

- Indústria petrolífera    Instalações onshore e offshore, postos de combustível  

    Reservatórios, Petroleiros  

- Indústria de Mineração Minas, Fábricas, Usinas 

- Indústria Química            Fábricas de Produção 

 

2 Aprovações  
   

Aprovações : 

- QAN/QAR    0470 Nemko 01ATEX452Q/    

NO/NEM/QAR08.0001/04 

- Código de proteção    Ex II 2 G Ex eb mb IIC T4  

- Certidão IECEx:    IECEx PRE 14.0039U 

- ATEX Nº    Presafe 14 ATEX 5355U 

- INMETRO Nº    UL-BR 16.0484U 

Normas de referência: 

-   IEC 60079-0    2011 

-   IEC 60079-7    2006 

-   IEC 60079-18    2014 

-   EN 60079-0    2012 

-   EN 60079-7    2007 

-   EN 60079-18    2015 

-  ABNT NBR IEC 60079-0  2013 

-  ABNT NBR IEC 60079-7  2008 + E1:2010 

- ABNT NBR IEC 60079-18  2010 

 

De acordo com:  

-   EN/IEC 61347-2-3      

-   EN/IEC 55015 

-   EN/IEC 61547  

-   EN/IEC 60921 

-   INMETRO Portaria 179:2010 
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3 Dados técnicos 

3.1  Gama de produtos    

 

Nome Descrição Modelo Art. 

Potência 

da 

lâmpada 

Tensão de entrada CA 

S0/60Hz - CC 

Corrente de 

alimentação 
PF Bateria 

Saída de luz em % 

de 

Faixa de 

temperatura de 

operação 

TC Dimensões CxLxA Peso 

HFX LED 
Reator eletrônico para a lâmpada 

de LED 
LED 

12949 25 a 50W 

110 a 254VAC   220 a 250VDC 

0,11 a 0,55A 0,92 a 

0,96 
NA -42 a +65ºC 80ºC 285x41x32mm 510g 

12949-370 25 a 50W 0,11 a 0,55A 

12951 
12,5 a 
25W 

0,05 a 0,27A 
0,90 a 

0,95 

HFXE LED 
Reator eletrônico e inversor de 
emergência para a lâmpada de 

LED 

LED 

11949 25 a 50W 

110 a 254V AC 220 a 250VDC 

0,12 a 0,57A 

0,9 a 0,95 

4,8V/4Ah/l,5h 
ARC600:15% 

-52 a +65ºC 80ºC 285x75x32mm 960g 

ARC1200:11% 

4,8V/4Ah/3h 
ARC6OO: 10% 

ARC1200: 6% 

11949-370 25 a 50W 0,12 a 0,57A 

7,2V/3,5Ah/l,5h 
ARC600:15% 

ARC1200:11% 

7,2V/3,5Ah/3h 
ARC6OO: 10% 

ARC1200: 6% 

11951 
12,5 a 
25W 

0,06 a 0,29A 0,85 a 0,9 

4,8V/4Ah/l,5h 
ARC600:15% 

ARC1200:11% 

4,8V/4Ah/3h 
ARC6OO: 10% 

ARC1200: 6% 

Marcação: Ex II 2 G Ex e mb IIC Gb T4, de acordo c/ EN/IEC 60079-0,-7,-18  Fator de potência aferido à 230V/50Hz            Ik máx.=1500A Todos os modelos cumprem a CELMA Classe EEI A2  
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3.2 Dados mecânicos: 
- Chassi de alumínio fixada com 2 parafusos nas tampas de plástico, c-c 276 mm.                                    
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4 Instalação  
Esses componentes não causam danos ou ferimentos quando usados conforme especificado neste manual. Se este equipamento não for utilizado no modo 

especificado pelo fabricante, a proteção do equipamento pode ser prejudicada.  

Corrente de pico e características/quantidade de reatores por disjuntor devem ser considerados na instalação. 

 

 

4.1 Cronograma das limitações: 
1- A temperatura do ponto TC não deve ser excedida. 

2- A mínima temperatura de operação do(s): 

 Reator HFX LED é -42 °C 

 Reator HFXE LED é -52 °C 

3- Os modelos HFX e HFXE LED possuem valores de saída de 60-130 V e 370 mA. A corrente é limitada a 850 mA e capacidade de interrupção de 1500 A e 

foram ensaiados em conjunto com a luminária certificada Barel ARC LED 600 e 1200. 

4- Corrente de carregamento da bateria = 220 mA, 80 mA permanente 

5- Sob uma condição de falha no sistema de carregamento, a potência de carregamento é limitada a 2 W por um transformador e a corrente é limitada a 300 

mA. 

6- Corrente de descarregamento da bateria = 0.9 A a 1.75 A 

7- Tensão de interrupção do descarregamento da bateria = 4.0 V para bateria de 4.8 V e 7.2 V for bateria de 8.4 V 

8- A corrente de falha na entrada da bateria é limitada a 6.8 A 

9- Os modelos HFX, HFXE T8 possuem uma tensão elevada de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-7, de 304 VEFICAZ 

10- As saídas indicativas LED possuem os seguintes parâmetros elétricos nominais: 3 V, 14 mA e é limitada a 5.4 V e 18.3 mA 

11- O reator deve ser montado em uma luminária Ex “e” e não deve ser exposto diretamente a luz 

12- O terminal possui parâmetro elétrico de 450 V, torque 0.5 Nm e capacidade para o terminal parafuso de um condutor com dimensões 1.0 - 2.5 mm
2
 rígido 

ou flexível. 
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4.2 Conexão elétrica 
 

As conexões elétricas do reator devem ser feitas com a alimentação desligada e desconectadas.  A alimentação deve ser desligada por um interruptor externo de 2 polos (ambas 

as fases devem ser desligadas). Conecte o "GND" no aterramento de proteção e chassi da luminária ou a uma conexão separada do solo. O chassi de alumínio é ligado 

internamente ao pino gnd. Entrada de C.C.: Conectar – em "N" + "L/L1/L4".  HFXE: Conecte o L1 com o interruptor para permitir o carregamento da bateria enquanto a 

lâmpada estiver desligada. O LED do indicador deve ser conectado ao 5-6 ou 5-7, conforme indicado: (Conexão da lâmpada de LED de acordo com a etiqueta de marcação) 

(Não conecte o LED do HFX-HFXE à rede de alimentação sem que a lâmpada LED esteja ligada) 
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4.3 Bateria 
 

As baterias devem ser avaliadas com a certificação final da luminária. As características de carregamento e descarregamento são adequadas para uso com 

baterias de alta temperatura NiCd, 4,8 V 4Ah (4C). O HFXE detecta o tipo de bateria conectada, e os valores apropriados de carregamento/descarregamento e 

de corte são definidos internamente. Conecte a bateria na correta polaridade do HFXE "13" e "14". 
 

4.4 Operação do  HFXE 
 

A configuração da operação de 1,5 h e 3h é selecionada pela conexão do indicador de carregamento (LED) aos terminais 5, 6 e 7, conforme descrito na tabela 

abaixo. 

Para a operação manual (sem autoteste), um LED de cor única (verde) é usado. O LED do indicador será verde, enquanto a bateria está no modo de 

carregamento correto.  

Para uma operação de autoteste, um LED bidirecional é usado (VERMELHO / VERDE) ligado, de forma que OK = VERDE. Para conexão do LED bicolor, 

o LED de cor verde é referido como  Ânodo e Cátodo 
 

TESTE :  

 

OBSERVAÇÃO:  Um teste completo não deve ser ativado quando a bateria está vazia ou com capacidade baixa - isto poderia resultar em uma mensagem de erro errada. 

Teste manual:  

 Desligue a corrente quando a bateria for carregada por um período mínimo de 24 horas. 

 O status do teste deve ser observado manualmente. Em caso de falha: repare o problema e faça o teste novamente, ou reinicie a unidade desligando a rede. 

Autoteste: 

 Usando um LED bipolar ligado aos 02 dos 03 pinos 5, 6 ou 7, como mostrado acima, o autoteste será realizado. Este teste será feito automaticamente como um 

pequeno teste após 24h e, em seguida, com testes mensais e um anual completo, para testar o funcionamento da Lâmpada de Emergência (LÂMPADA 1) da bateria. O 

temporizador de teste inclui um período aleatório para evitar todas as luminárias entrem em autoteste ao mesmo tempo. Desconectar/reiniciar a rede de alimentação e a bateria 

ao mesmo tempo irá reiniciar o temporizador de teste. O programa de teste é conduzido de acordo com a IEC 62034. 
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Indicador 

LED (verde) 

sem autoteste 

Indicador LED 

(vermelho/verde

) com autoteste 

Status do 

sistema 

Ação 

Verde contínuo Verde contínuo Sistema ok Carregamento da bateria ok e sem defeitos aparentes. 

Sem luz Vermelho 

piscando 

continuamente 

Problema na 

capacidade 

da bateria 

Período de carregamento 24 h após o último descarregamento não concluído, ou bateria defeituosa. 

Reinicie o sistema após o período de carregamento de 24 horas, ou substitua a bateria 

Sem luz Vermelho 

piscando 

intermitentemente 

Lâmpada 

com defeito 

Lâmpada com defeito ou faltando. Substitua a lâmpada. Baixa potência da lâmpada em modo de 

emergência pode causar falhas na detecção de lâmpadas defeituosas. As lâmpadas fluorescentes são 

sensíveis à baixa temperatura ambiente. 

Sem luz Vermelho 

piscando 

continuamente 

Erro de 

carregamento 

Bateria defeituosa ou faltando. Conecte ou substitua a bateria. 

Sem luz Sem luz Sem função Conecte à tensão de alimentação elétrica dentro dos limites especificados. 

 

4.5 Cabo  
 

Área de seção transversal do cabo: 1 – 2,5 mm² (fio sólido ou cabo flexível). 

Torque do terminal: 0,5 Nm.  

 

 
A tensão de isolamento do fio deve ser de, no mínimo, 660V.  
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Para cabos de alumínio; um conector bi-metálico deve ser usado para fornecer uma conexão cobreada. 

5 O que fazer se... 
 
• Não houver luz quando for ligado primeiro à alimentação externa: 

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

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

 - Verifique se as fontes de iluminação corretas estão conectadas e se estas estão normais.  

 

•  A lâmpada for acesa, mas para imediatamente.  

- Substitua as lâmpadas por lâmpadas novas. O reator tem uma proteção EOL (Fim da Vida Útil) da lâmpada interna e irá parar a operação se a lâmpada tiver 

alcançado sua EOL. 

- Verifique os fios, os contatos e os interruptores em ambos os lados da luminária.  

- Verifique se o tipo de lâmpada correto está sendo usado. A Barel recomenda usar lâmpadas fluorescentes somente de alta qualidade.  

Se houver problemas com os níveis de emissão eletromagnética durante eventuais medições de EMC, entre em contato com a Barel para obter ajuda.  

Alguns pontos importantes são apresentados a seguir:   

- Mantenha todos os fios curtos. 

- Separe os fios das lâmpadas dos fios da rede de alimentação  

- Aterre o reator através de uma conexão de fio curto, e se possível, separe do cabeamento da rede de alimentação internamente na luminária. 


