Iluminação de área Portuária
PORTOS

Iluminação de balizamentos
Iluminação de carga e descarga

Iluminação de plataformas
marí mas de petróleo e gás
PLATAFORMAS

INDUSTRIAS

Iluminação de industrias
farmacêu cas, Processamento de
alimentos, ntas e vernizes
Armazéns de processamento alimentos

Iluminação de petroquímicas
REFINARIAS

Iluminação de reﬁnarias
Iluminação de áreas com materiais
inﬂamáveis

LED SMD de alta eﬁciência;
Suporte reﬂetor com ajuste de 180°;
Acabamento em pintura epóxi eletrostá ca;
Corpo de alumínio fundido cooper free com eﬁciente dissipação de calor;
Disponível nas potências 50W, 80W, 100W, 150W e 200W.
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Iluminação LED para atmosferas explosivas

Linha DRACO ZR

Normas e Cer ﬁcações
Proteção: Ex nC (não centelhante) | Ex tb ( proteção
para poeira combus vel) | tempo e jatos d’água.
Gases e vapores inﬂamáveis: Zona 2, Grupos IIA / IIB
/IIC, T(1), Gc.
Poeiras combus veis: Zonas 21 e 22, Grupos IIIA / IIIB
/IIIC, T(1), Db.
Grau de proteção: IP66/IP66W(2).
Cer ﬁcado INMETRO: TUV 15.1652.
Normas padrão: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-15,
60079-31 e 60529.

Descrição
Aparelho de iluminação LED (luminária ou Projetor) para
atmosferas explosivas e áreas industriais.
Eﬁciente dissipação térmica garan ndo maior
durabilidadedo LED e da fonte de alimentação (driver).
Temperatura de operação de – 20°C a + 40°C.
Tecnologia LED High Power Cree.
Vida ú l de 50.000 horas (driver) e 80.000 horas (módulo
LED).
Driver com proteção contra surto (DPS 6.0 KV),
curtocircuito, sobretensão, sobrecorrente, temperatura,
baixa distorção harmônica (THD ≤ 15%), alto fator de
potência (FP ≥ 0,95).
Tensão de alimentação de 110 a 305Vca, frequência
50/60Hz. Para potências de 9W e 18W, alimentação de
12 a 24Vcc a pedido.
Temperatura de cor: branco frio 5.000K e 5.700K, alto
índice de reprodução IRC70 (outros sob consulta).
Lentes simétricas em policarbonato (PMMA) para
abertura de facho padrão 90° (sob consulta, lentes de 60°
ou sem lente para abertura de facho de 120º).
Proteção transmissora de luz em vidro temperado, alta
transparência e resistência a impacto e choque térmico.
Alimentação elétrica através de três bornes para cabo de
0,5 a 2,5mm² (outros sob consulta).

Entradas rosqueadas NPT e BSP (outras sob consulta).
A pedido, fornecido com prensa-cabo ou bujões de
fechamento.
Terminal de aterramento externo em latão para cabo de
2,5 a 6mm²
Tipos de suporte sob consulta.

Materiais e Acabamento
Perﬁl fabricado em liga de alumínio fundido de alta
resistência mecânica e à corrosão.
Pintura eletrostá ca em epóxi de alta resistência à
corrosão química, mecânica e à exposição UV na cor cinza
Munsell N6,5 (outros sob consulta).

Aplicação
Indicada para iluminação industrial em ambientes
internos, externos e áreas onde haja risco de explosão
como indústrias químicas, petroquímicas, farmacêu cas,
processamento de alimentos, ntas e vernizes, armazéns
de materiais inﬂamáveis e poeiras combus veis.

Este documento é de caráter informa vo.
Dado que buscamos con nuamente a excelência de nossos produtos, a informação con da neste documento pode estar sujeita à alterações .
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Linha DRACO ZR

Iluminação LED para atmosferas explosivas

# Modelos
Draco ZR
Draco ZR

Potência (W)
50 à 100
150 à 200

A (mm)
358
670

Código

Potência

Draco ZR

50

Fluxo
Luminoso
6100

Draco ZR
Draco ZR
Draco ZR
Draco ZR

80
100
150
200

10032
11405
20064
22800

B (mm)
382
350

Eﬁciência
da Luminária
122lm/W
125lm/W
114lm/W
133lm/W
114lm/W

OBS: Outras soluções de potência, ﬂuxo luminoso e temperatura de cor, sob consulta.
Outros modelos de suporte sob consulta.
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C (mm)
297
590

Equivalência
HDI*
100
150
250
400
400

D (mm)
83
80

Peso
3,42 Kg
3,42 Kg
7,66 Kg
7,66 Kg
7,66 Kg
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Iluminação LED para atmosferas explosivas

Linha DRACO ZR

Instalação e Manutenção
+ Designer de compar mento do driver, módulo LED e sensores possibilitam fácil manutenção.
+ A guarnição do compar mento do driver, prensa cabo e conexões torna a luminária IP66.

Curvas Fotométricas

Curva Fotométrica
90°

Curva Fotométrica
60°

Curva Fotométrica
120°

OBS: Para fotometrias, solicitar arquivos IES.

Telegestão
A sustentabilidade e a eﬁciência energé ca estão cada vez mais presentes, a modernização com a Telegestão se torna uma
arma poderosa contra o desperdício e a favor de uma gestão eﬁciente. O retorno do inves mento para uma iluminação
adequada é rápido, tornando ainda mais viáveis as adequações.
As luminárias daTairis tem possibilidade de regulagem automá ca do Fluxo Luminoso (lm) em um determinado horário,
proporcionando maior economia quanto ao consumo de energia elétrica.

Maior Eﬁciência
Economia de Energia
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