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Manual de Instalação e Montagem 
de Projetores Ex d 

A=numeral 4 (Corpo ótico LED Exd)
M=Modelo
1 = Projetor Pequeno com alojamento LED até 100w
2 = Projetor Grande com alojamento LED até 200w
3 = Projetor pequeno com alojamento LED portátil até 100w
10 = Luminária com alojamento LED tipo pendente até 100w
15 = Luminária com alojamento LED tipo plafonieraté 100w
16 = Luminária com alojamento LED tipo arandela 30°até 100w
17 = Luminária com alojamento LED tipo arandela 90°até 100w
16P = Luminária com alojamento LED tipo poste 30°até 100w
17P = Luminária com alojamento LED tipo poste 90°até 100w
P= Potencia
E= Entradas

Certificado: TÜV 18.3389 X
Marcação: Exd IIB+H2 T* Gb 

Ex tb IIIC T* Db 
IP66 
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1.Recomendações inicias
Todo equipamento elétrico destinado ao uso em atmosferas explosivas, é projetado,
construído e ensaiado, sob as mais rigorosas normas técnicas com a finalidade de
garantir total segurança aos operadores e ao processo, sendo assim todos os cuidados
com relação à instalação devem ser seguidos adicionados das recomendações a seguir:
• Leia atentamente todas as recomendações deste manual;
• Se acessórios forem adicionados à instalação, estes devem atender no mínimo ao

mesmo tipo de proteção e devem possuir certificado de conformidade valido;
• Siga as recomendações indicadas na plaqueta;
• Observe a classe de temperatura, esta deve ser compatível com à da classificação

da área;
• Cuide das entradas roscadas;
• Atenção no grau de proteção requerido pela instalação, pois deve ser observada

sua compatibilidade;
• Qualquer tipo de manutenção ou intervenção a ser realizada, só pode ser efetuado

por técnico habilitado.
Para os itens :
Marcação
Descrição
NORMAS
Tabela de lâmpadas
Condições de certificação  Consultar anexo certificado**************

2. Recomendações em ambientes com Atmosfera Explosiva

Equipamentos energizados não devem ser abertos, nem mesmo para verificações
visuais;
• A instalação, manutenção e operação de equipamento para áreas classificada deve

ser efetuado por pessoal devidamente capacitado;
• Não devem ser efetuadas modificações no equipamento;
• Sempre observe a validade do certificado de conformidade;
• O condutor de proteção deve estar corretamente conectado à carcaça do

equipamento, assim como no interior do invólucro;
• Em nenhuma hipótese podem ser adicionados furos ou entradas roscadas a não ser

as definidas pelo fabricante;
• Equipamentos que contem superfícies com temperaturas acima da determinada

pela classe de temperatura somente podem ser abertas após o resfriamento
(verificar certificado ou marcação da plaqueta);



• Equipamentos que contem dispositivos que podem armazenar energia elétrica
(capacitores, iguinitor) podem ser abertos somente após a descarga dos dispositivos
(verificar certificado) ou, em caso de baterias, somente na ausência comprovada da
atmosfera explosiva;

• As juntas devem ser mantidas limpas e levemente engraxadas para evitar corrosão e
prevenir a entrada de água;

• As juntas não devem ser limpas com objetos cortante.

3. Procedimento para troca de componentes

A substituição de qualquer componente deve ser efetuada conforme orientação do
fabricante, por peças indicadas idênticas. Todo trabalho deve ser efetuado por pessoal
capacitado. Somente manuseie o equipamento desenergizado, quando necessário
aguarde o tempo de resfriamento do mesmo, conforme indicado na plaqueta de
marcação ou certificado de conformidade.

4.  Instalação e Manutenção 
A instalação deve ser efetuada por técnicos capacitados para interligaremos pontos

de conexões que se fizerem necessários para o funcionamento do equipamento
(interligação elétrica, conexão mecânica).

- Para eletricistas e pessoas qualificadas de acordo com a legislação nacional,
incluindo as normas relevantes. A norma ABNT NBR IEC 60079 14 deve ser utilizado
para a instalação e a norma ABNT NBR IEC 60079-17 para manutenção.

A empresa não ser responsabilizará por eventuais defeitos no equipamento,
causados por montagem, instalação ou manutenção efetuadas de forma inadequada
por pessoas não capacitadas e habilitadas.
Para instalação do equipamento, siga as recomendações indicada nos desenhos.
Requisitos adicionais das condições especificas de utilização.
5.1 Tipo de proteção “d”– Invólucros à prova de explosão (ver Tabela 1 e ABNT NBR IEC 
60079-1)

Quando da remontagem de invólucros à prova de explosão, todas as juntas devem
ser completamente e limpas e podem ser levemente lubrificadas comum a graxa
apropriada, como especificadas na ABNT NBR IEC 60079-14, para evitar corrosão e
auxiliar na prevenção de ingresso de água. Os furos cegos para os parafusos devem
estar livres de graxa. Somente raspadores não metálicos e fluidos de limpeza não
corrosivos devem ser utilizados para a limpeza de juntas flangeadas à prova de explosão
(ver ABNT NBR IEC 60079-14). Normalmente, não se considera necessária a verificação
da folga diametral de eixos, de juntas roscadas, serrilhadas, cilíndricas e de encaixe, a
menos que haja evidências de desgaste, distorção, corrosão ou outro dano; em cada
caso, deve ser consultada a documentação do fabricante.
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A condição “X” no final do certificado refere-se a: 
O cabo para alimentação da luminária deve ser do tipo PP 3 x 1,5 mm², isolação em 
silicone reticulado para 300 °C / 750 V.
Quando a luminária for utilizada com lâmpadas vapor de sódio, estas só podem ser do 
tipo de alta pressão.

5. Plaqueta de marcação

6. Instalação da luminária
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TERMO GERAL DE GARANTIA
Condições Gerais
Este termo geral de garantia é válido para produtos comercializados e utilizados no
território brasileiro.
Preserve a nota fiscal de aquisição do produto e este documento pelo tempo de vigência
da garantia.
1-O beneficiário da Garantia é a empresa / pessoa que efetuou a compra do produto
como primeiro dono.
2-Nos casos onde não houver a disponibilidade de produtos para a reposição de garantia
será fornecido produto semelhante em substituição.
3-Nos casos de devolução do produto, o mesmo deverá ser devidamente embalado, para
garantir a integridade física do produto durante o transporte.
4-O PROCON adverte que o cliente deve possuir um mínimo de conhecimento necessário
para a escolha, instalação e utilização de um produto elétrico.

Objetivo e Vigência de Cobertura
Os produtos são garantidos contra vício ou defeito de fabricação , a contar da data de
emissão da Nota Fiscal de venda , assegurando a substituição dos produtos defeituosos
de fábrica, conforme Código de Defesa do Consumidor, pelo :
Período de garantia –2 anos
Condições para Validade da Garantia
1-Somente será feita a substituição do(s) produtos(s) quando forem constatados defeitos
ou vícios como sendo de fabricação.
2-A Etiqueta com o número de lote não poderá apresentar rasuras ou complementações
escritas posteriormente. A existência da etiqueta com o número de lote é essencial para
a aplicabilidade da garantia.
3-Os produtos não poderão apresentar sinais de violação.
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Perda da Garantia, Exclusões e limitações
A garantia perderá sua validade quando :
1-Houver remoção ou adulteração do número de lote da etiqueta de identificação do
produto.
2-O defeito tiver sido causado por ligação incorreta ou ainda, em voltagem
inadequada aquela determinada para o produto.
3-O defeito for provocado por influência de agente químico, eletromagnético, elétrico
ou animal ( inseto, etc) e calamidade públicas.
A garantida não cobre os seguintes itens:
1-Despesa de deslocamento e / ou envio do produto ( transportes, frete, locomoção,
seguro , etc.)
2-Remoção e queda de peças e partes ocorridas durante os processos de instalação
e/ou desinstalação do produto.
3-A empresa também não se responsabiliza pelas perdas e danos, inconveniência,
lucros cessantes, decorrentes de algum defeito ou problema ocorrido no produto, ou
ainda, pelo prazo de substituição do produto quando em garantia vigente.

Envio do Produto
Ao encaminhar qualquer produto, em garantia para Comercial Ex , o mesmo deverá
ser entregue acompanhado de :
1-Etiqueta de número de lote.
2-Produto sem avarias aparentes ou etiqueta de lacre violada;
3-Fonte de alimentação original , quando for o caso;
4-Copia da Nota Fiscal

Após a verificação do defeito e certificado que é de fábrica a falha, a Comercial Ex se
reserva o direito de estabelecer o prazode30 dias corridos após o recebimento do
produto em garantia nas dependências desta para realizar a manutenção, reparo e
substituição do equipamento recebido.
Na hipótese do adquirente agir com má fé em qualquer procedimento de troca ou
devolução , procurando obter vantagem manifestamente indevida ou desleal, a
Comercial Ex se desobriga a cumprir qualquer compromisso que tenha assumido por
essas condições.
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