
Ficha técnica do produto

Especialmente concebida 
para ambientes exploxivos

ARMADURA DE 
EMERGÊNCIA EX 

 • Circuito de proteção inteligente integrada
 O circuito de proteção inteligente integrado desliga 

automaticamente a energia após a abertura da t6ampa, 
de modo a garantir uma manutenção mais segura..

• Função de emergência de 90 minutos
Se a energia falhar, a luminária é automaticamente 

convertida na função de emergência de até 90 minutos.

• Excelente dissipador de calor integrado
O dissipador de calor adota uma estrutura aerodinâmica 

integrada, que aumenta a condução de calor.

• Elevados níveis de proteção:
IK10 & IP66

O nível de proteção do corpo da lâmpada é IP66, e o seu 
nível anticorrosão pode atingir WF2. Corpo produzido com 
precisão e tratado com pulverização eletroestática de alta 
tensão, à prova de poeira e à prova de àgua, resistente à 

corrosão, resistente a impactos, confiável e durável.

O projetor EX atende ao elevado 
grau de exigência das normas 

ATEX. 

Proteção contra explosão:
II 2 G Ex db IIC T6 Gb

II 2 D Ex tb IIC T802Db
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Conformidades:

ENEC, LVD, UL, CЄ, RoHS, EMC

 

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
SPD
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Autonomia
Classe de isolamento 
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia
Funcionamento

220-240Vac
50-60
10
66
Não dimável
120 Lm/W
120º
10KV
>80
≥0.95
Alumínio e vidro
>60 000H 

(L80B10)

1.30H
Classe I
-30º ~ +50ºC
Cinza
5 anos
Permanente /
não permanente

Especificações:

Desenhos técnicos:

Diagrama fotométrico:

REF.
ESL84010WH

CÓD. BARRAS
100101600005

.
1

W
10W

Lm
1200

COR K 
5000K

PESO
2,8Kg

Caixa de derivação 
ATEX IP66
ESL860
CÓD. BARRAS 
100107400001

Proteção contra explosão:
II 2 G Ex db IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIC T802Db

ACESSÓRIOS

 • Caso de emergência
Especialmente concebido para iluminação industrial, 
é ideal para fábricas ou armazéns, que em caso de 
emergência, permita fazer a evacuação em segurança.

 • Modo de instalação
Com suporte de instalação na parede conviniente e 
prático.
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