
Ficha técnica do produto

Especialmente concebida 
para ambientes exploxivos

ARMADURA EX 

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

ZONA 1, 21
ZONA 2, 22
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• Difusor de policarbonato extremamente 
resistente com propriedades anti-reflexo

e anti-impacto
Difusor em policarbonato de grau ótico de alta 

resistência, à corrosão e ao impacto. 
Com o policarbonato translucido a transmição 

luminosa pode chegar a 95% ~ 98%. 
A irradiação de luz é uniforme e suave, com anti-reflexo.

• Vários modos de instalação
Pode ser instalado com suporte de fixação (ajustável) 
ao teto ou com abraçadeiras para fixação em poste.

• Elevados níveis de proteção: IK10 & IP66
O nível de proteção do corpo da lâmpada é IP66, e o 
seu nível anticorrosão pode atingir WF2. A superfície 
do corpo da lâmpada é altamente resistente e nunca 

sofrerá de corrosão ou ferrugem. Os seus componentes 
são fundidos, tratados com pulverização eletrostática 
de alta pressão. Os parafusos de fixação são feitos de 
aço inoxidável e, a tecnologia de processamento de 
alta precisão é combinada com as características de 
alta resistência à corrosão, impermeabilidade e alta 

resistência à poeira. 
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Conformidades:

ENEC, LVD, UL, CЄ, RoHS, EMC

COR K 
5000K

PESO
3,2Kg

 

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

Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
10
66
Não dimável
120 Lm/W
120º
6KV
>80
≥0.95
Alumínio e
policarbonato
>60 000H 

(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
Cinza
5 anos

Especificações:

.
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Desenhos técnicos:
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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

 • Excelente dissipador de calor integrado
 O corpo em alumínio extrudido estanque tem uma excelente 

condução de calor e desempenho na dissipação de calor.

• Difusor de policarbonato extremamente resistente 
com propriedades anti-reflexo e anti-impacto

Difusor em policarbonato de grau ótico de alta resistência, 
resistência à corrosão e resistência ao impacto. Com o 

policarbonato translúcido , a transmissão luminosa pode chegar 
a 95-98%, irradiação de luz é uniforme e suave, anti-reflexo.
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