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Institucional

INTRODUÇÃO: O GRUPO COOPER INDUSTRIES: 

A Cooper Pretrónica é uma empresa do grupo Cooper Safety 

especializada na  área  da  segurança,  com  presença  no  mercado  

nacional  desde 1975. Possui uma vasta experiência de mercado 

oferecendo produtos de elevada qualidade. 

A Cooper Safety possui uma vasta gama de produtos, concebida de 

modo a fornecer sempre a melhor solução em qualquer tipo de 

instalação. 

Todos  os  produtos  são  concebidos  e  construídos  sob  elevado 

controle técnico, cumprindo todas as normas vigentes. 

 

 
HISTORIAL: 

 

1975 – Fundação da Pretrónica. Pioneira em Portugal na produção e 

comercialização de armaduras de iluminação de emergência. 

 

1989 – É adquirida pelo Grupo Menvier Swain, com sede no Reino 

Unido,  o  que  lhe  permite  alargar  a  gama  de  produtos,  

incluindo toda a gama de produtos de segurança, nomeadamente, 

detecção de incêndio e detecção de intrusão. 

 

1997 – O Grupo Menvier Swain é adquirido pela Cooper Industries, 

um importante grupo industrial norte-americano, com sede na 

cidade de Houston, Texas, passando a designar-se Cooper Menvier. 

A  integração  na  Cooper  determinou  uma  nova  fase  na  

actividade da  Pretrónica.  A  direcção  Cooper  Menvier,  considerou  

Portugal como  um  mercado  prioritário,  o  que  teve  como  

consequência  o estabelecimento  de um enérgico plano de acção. 

 

1998  –  A  produção  local  é  abandonada,  passando  a  Pretrónica  

a dedicar-se exclusivamente à comercialização de produtos 

fabricados por empresas do grupo. 

 

2008 – A grupo Cooper Menvier passa a ser denominado de Cooper 

Safety e a Pretrónica passa a ser denominada de Cooper Pretrónica. 

 

 

O negócio da Cooper é centrado em duas indústrias: Componentes 

Eléctricos (80%) e Ferramentas (20%). 

Os produtos Cooper são comercializados em todo o mundo, devido à 

sua elevada qualidade e fiabilidade. 

A  Cooper  Industries  fornece  dezenas  de  milhares  de  produtos  e 

serviços  para  a  industria  eléctrica  e  electrónica,  assim  como  

nos mercados da produção de energia, correntes baixas e 

segurança. 

Existem 7 divisões para a industria eléctrica: 
 
 

• COOPER Crouse Hinds 

Material anti-deflagrante 

• COOPER Wiring Devices 

Acessórios e Terminais 

• COOPER B-Line 

Calha Metálica 

• COOPER Bussman 

Fusíveis e material de protecção 

• COOPER Lighting 

Iluminação 

• COOPER Power Systems 

Produção e Transporte de energia 

• COOPER Safety 

Segurança, anti-roubo, anti-

incêndio, iluminação de emergência 

A COOPER SAFETY: 

 

A COOPER Safety é líder na Europa nos mercados de iluminação de  

emergência,  equipamentos  de  segurança  e  combate  a  incêndio, 

iluminação tradicional e componentes eléctricos. 

Os  nossos  produtos  são  instalados  em  qualquer  local,  industria, 

comércio e habitação, para iluminar e proteger as instalações. Com 

sede em Royal Leamington Spa, Inglaterra, a Cooper Safety inclui 13 

empresas  sedeadas  na  Grã-Bretanha,  França,  Alemanha,  Itália, 

Holanda, Grécia, Espanha e Portugal, com mais de 2200 empregados, 

300.000 metros quadrados de instalações e com facturação acima dos 

300 milhões de euros. 
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Concepção do Sistema

Categoria Lotação

1ª N > 1000

2ª 500 < N < 1000

3ª 200 < N < 500

4ª 50 < N < 200

5ª N < 50

Tipos de Iluminação

de Segurança

Fonte

Central

Blocos

Autónomos

Tipo A Obrigatório Não é possível

Tipo B Possível 
(1) Possível

Tipo C Possível Possível

Tipo D Possível Possível
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Tipo de Edifício
Categorias

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Administrativo C C C C D

Escolar C C C C D

Hospitalar B B B(4) B(4) D

Turístico e estabelecimentos similares C(2) C C C D

Comercial A/ B(1) A/ B(1) B(4) B(4) D

A1 (Salas de espectáculos) B(3) B(3) B C D

A2 (Salas de diversão) B(3) B(3) C(6) C(6) D

A3 (Pavilhões desportivos) B C C C D

A4 (Recintos itinerantes ou improvisados) C C C C D

A5 (Locais ao ar livre) C C(5) C(5) - -

De culto C C C C D
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Porquê escolher os sistemas centrais de baterias?
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Concepção do Sistema

autónomas
2 células 

CONCEPÇÃO DE UM SISTEMA CENTRAL DE BATERIAS 

Depois de concluir que um sistema com bateria central é o 
sistema de iluminação de emergência mais adequado para o seu 
projecto, o projectista deve dar atenção aos seguintes pontos: 
 
•    Concepção da iluminação 
•    Tipo de sistema 
•    Controlo do sistema e seu modo de funcionamento
•    Tipo de bateria 
•    Ventilação do compartimento de baterias 

Esta secção do catálogo fornece uma orientação para a selecção do 
tipo de sistemas com bateria central mais adequado e sobre o modo 
de garantir o cumprimento dos requisitos de instalação. 
O departamento de projectos está disponível para o ajudar a 
seleccionar e a conceber um sistema correctamente. Contacte o 
departamento de projectos da Cooper Pretrónica, através do número 
219198500 ou por e-mail: geral@cooperpretronica.com 

CONSIDERAÇÕES QUANTO À CONCEPÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
As legislações actuais vêm aumentar a tendência da utilização de 
sistemas centrais de baterias. Estas considerações podem ser 
resumidas da seguinte forma: 

1. A norma EN 1838 especifica níveis mais elevados de iluminação 

2.  A RTIEBT, especifica a utilização de iluminação de segurança
através de sistemas centrais em instalações do tipo A e algumas
do tipo B

de emergência do que as normas anteriores 

5. As luminárias slaves, que operam a partir de sistemas centrais 
AC/AC, fornecem um output luminoso mais elevado e 
apresentam características de espaçamento melhoradas 
relativamente a versões autónomas da mesma luminária 

4. As lâmpadas fluorescentes compactas tornam as luminárias 
slaves em soluções ideais, proporcionado uma eficiência elevada 
e um output luminoso apropriado para áreas com pés direitos 
reduzidos 

3. Existe uma procura crescente por parte de arquitectos e 
utilizadores de métodos que tornem a iluminação de emergência 
tão discreta quanto possível. Deste modo, a utilização das 
luminárias de iluminação geral é a solução ideal. 

Através da utilização de luminárias slaves dedicadas e de módulos 
de conversão para luminárias fluorescentes. A figura 1 ilustra a 
saída crescente que pode ser esperada de luminárias slaves de 
8W, comparativamente com versões autónomas. 

Fig. 1 
Output luminoso de diferentes tipos de sistemas (lúmens nominais das 
lâmpadas em luminárias standard de 8 Watt) 

300 272

200 180 

221 

100 
 
 

0 
slave 

AC/DC 
slave  

AC/AC  

Ao efectuar cálculos fotométricos para luminárias de iluminação geral 
com sistemas de inversores estáticos, deve ter-se em conta o output 
luminoso total da luminária. É importante garantir que a utilização de 
luminárias com um output luminoso muito elevado em áreas com tectos 
baixos não excede as restrições do factor de uniformidade. O factor de 
utilização deve ser considerado com um factor de reflexão 0 de acordo 
com a EN50172. 

autónomas
3 células
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TIPO DE SISTEMA
Existem inúmeras combinações de tipos de sistemas centrais de baterias e a escolha correcta depende tanto da preferência do cliente como dos
critérios de concepção. O diagrama de selecção em baixo fornece uma orientação geral. Em caso de dúvidas relativamente a uma proposta de um
tipo de sistema para uma aplicação específica, o nosso departamento de projectos está disponível para lhe prestar assistência. Contacte o departa-
mento de projectos da Cooper Pretrónica, através do número 219198500 ou por e-mail: geral@cooperpretronica.com 

NOTAS
1. Os inversores estáticos fornecem uma saída de tensão em situações
normais e de emergência. São concebidos para operar luminárias de ilu-
minação geral convencionais com luminosidade total, mesmo em situ-
ações de emergência. São ideais para projectos em grandes áreas aber-
tas ou áreas de risco que exigem níveis de iluminação de emergência
mais elevados, ou para alimentar luminárias fluorescentes compactas, em
que muitas vezes a instalação não dispõe de espaço suficiente para rece-
ber o módulo de conversão.

2. Os sistemas de inversores estáticos operam as luminárias de emergência
com luminosidade total ao longo do período de autonomia de emergência, o
que normalmente resulta num espaçamento da luminária significativamente
melhorado para luminárias slaves, comparativamente com um aparelho de
tensão baixa AC/DC. Além disso, a combinação de uma tensão de alimen-
tação superior e a corrente de entrada reduzida resultante reduz os custos de
instalação, permitindo a utilização de cabos de distribuição mais pequenos
do que seria necessário com um sistema de tensão inferior AC/DC.

Importante - a norma EN 60598-2-22 proíbe a utilização de arrancadores de clarão no circuito de emergência das luminárias fluorescentes.

Integrada

Dedicada

Toda a
iluminação

Pretende luminárias de
emergência dedicadas ou
prefere uma iluminação de
emergência integrada com 

a iluminação normal?

Utilize um inversor
estático 

(ver nota 1)

Utilize um inversor
estático 

(ver nota 1)

Pretende que a iluminação de
emergência acenda enquanto a
rede está operacional? Por ex.,

iluminação de emergência 
permanente, iluminação de 
segurança ou aplicações de

iluminação nocturna

Utilize um inversor estático não
permanente com monitores 

de subcircuito

Alguma
iluminação

Utilize um inversor estático

(ver nota 2) com relé 

"Hold off" para obter as
luminárias não permanentes

Nenhuma
iluminação
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Concepção do Sistema

               
   

CONTROLO DO SISTEMA E SEU MODO DE FUNCIONAMENTO

Para conceber um sistema de iluminação de emergência adequado, é essencial que a iluminação de emergência seja activadanão só em caso
de corte total de energia eléctrica mas também no caso de uma falha local da rede. O sistema de iluminação de emergência pode dispor de 
luminárias permanentes ou não permanentes. De igual modo, a bateria central também pode ser permanente ou não permanente. Os seguintes 
diagramas explicam como se realiza a activação da iluminação de emergência através dos tipos principais de sistemas centrais de baterias. 

Sistemas centrais com luminárias slaves dedicadas

74

a)  Bateria central não permanente com monitores de subcircuito.
Com este método, os relés são utilizados para monitorizar a alimentação da 
iluminação geral. Os contactos destes relés estão ligados num circuito em série, de 
modo que, em caso de falha de qualquer um dos circuitos de iluminação normal, o 
circuito é quebrado, enviando um sinal à bateria central para activar todas as 
luminárias de emergência. 
Detalhes relativos à monitorização de subcircuitos podem ser encontrados na secção
de produtos Loadstar (Página 19). 

W
W

W
.C

AIA
DO.P

T



Sistemas centrais com luminárias slaves dedicadas (continuação)

b)  Bateria central permanente alimentada continuamente. 
 Uma instalação simples, em que as luminárias de emergência são iluminadas em 

qualquer altura, independentemente do estado da iluminação normal. Em caso de falha 
total da energia eléctrica, as luminárias slaves são alimentadas através da bateria. 

Condição normal da rede Falha no circuito final da iluminação normal Falha total da energia eléctrica

375

c)   Bateria central permanente com relé “Hold Off” remoto. 
A saída permanente da bateria alimenta uma série de relés 
remotos “Hold Off” em todo o edifício. A bobina do relé “Hold 
Off” é ligada ao lado não comutado da alimentação dos 
aparelhos de iluminação geral local. Partindo do princípio que 
esta alimentação funciona normalmente, o relé activar-se-á, 
abrindo os contactos e impedindo que a tensão chegue às 
luminárias slaves. 

Em caso de falha local da rede, o relé dispara, os contactos 
fecham e as luminárias de emergência nessa área particular 
são iluminadas a partir do circuito permanente da alimen-
tação da rede. Em caso de falha total da energia eléctrica,
o sistema funciona de uma forma semelhante, à excepção
de que as luminárias slaves são iluminadas a partir das
baterias. Para mais informações sobre os relés remotos 
“Hold Off” concebidos para o efeito, consulte a secção de 
produtos Loadstar. (página 19) 

Condição normal da rede Falha no circuito final da iluminação normal Falha total de energia eléctrica
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Sistemas de Bateria Central

6

Sistemas centrais com luminárias de iluminação geral convertidas - Sistemas AC/AC

d)  Inversor estático com luminárias convencionais de iluminação geral
Um inversor estático opera luminárias convencionais com luminosidade 
total em condições de rede normais e de corte. Contudo, existe 
normalmente uma condição para a comutação local das luminárias em 
condições de rede normais, com iluminação automática em caso de 
corte de energia eléctrica. 

Em caso de corte de energia eléctrica, a comutação local para
a alimentação através das baterias dá-se automaticamente. É um pro-
cesso simples realizado através da utilização do módulo ACM1, o 
qual foi concebido especialmente para este efeito. A descrição deta- 
lhada do módulo ACM1, incluindo um esquema de cablagem típico, 
pode ser consultada na página 28. 

Condição normal da rede Falha no circuito final da iluminação normal Falha total de energia eléctrica

377
Alimentação local 
comutada 

Luminária 
combinada 
rede/emergência 

Luminárias de 
iluminação 

Alimentação local 
comutada 

Alimentação local 
comutada 

OU
ACM1 Luminária 

combinada 
rede/emergência 

ACM1 
Luminária 
combinada 
rede/emergência

Alimentação local 
comutada 

Luminárias de 
iluminação geral 

Luminárias de 
iluminação geral

ACM1 Luminária 
combinada 
rede/emergência 

Luminárias de 
iluminação geral 

ACM1 
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Concepção do Sistema

TIPO DE BATERIA 

A Cooper Safety oferece a possibilidade das seguintes baterias: 

 
•    Chumbo de válvula regulada (concebida para durar 10 anos) 

•    Chumbo de válvula regulada (concebida para durar 3-5 anos) 

Cada tipo de bateria apresenta características específicas. A 
seguinte tabela (fig. 2) fornece um guia comparativo destas 
características. 

 
O tipo de bateria mais utilizada é a bateria de chumbo de válvula 
regulada concebida para durar 10 anos. Devido ao seu preço 
competitivo, à sua duração, facilidade de manutenção e dimensões 
compactas, este tipo de bateria é utilizado em cerca de 90% dos 
projectos. 

Fig. 2 Comparação das características das baterias 

Características                               Chumbo de válvula                                Chumbo de válvula
                                                                                            regulada (10 anos)                               regulada (3-5 anos)

78
Vida   útil 

Custo de investimento 

Manutenção 

Resistência a danos e uso incorrecto

Custos    totais 

VENTILAÇÃO DO COMPARTIMENTO DAS BATERIAS
Baterias ventiladas, tais como as baterias de níquel-cádmio, de Plante 
e de chumbo ácido de placa plana, emitem gases potencialmente 
explosivos em condições de carga. Deste modo, é importante calcular 
a proporção de ventilação necessária ao seleccionar compartimentos 
para sistemas de bateria central para iluminação de emergência. 
O número necessário de renovações do ar por hora (A) é indicado 
através da seguinte fórmula: 

A   =    0.045 x N x I
V 

Em que: 
N   =    Número de células na bateria 
V =   Volume do compartimento em metros cúbicos
I =   Taxa de renovação em amperes 

Esta fórmula indicará o número necessário de renovações de ar por 
hora durante a carga rápida. Na carga em flutuação (os sistemas 
encontram-se em flutuação durante a maior parte da sua vida útil), a 
quantidade de gás emitida é aproximadamente de 1.5% da 
quantidade libertada durante a carga rápida. Na maior parte das 
circunstâncias, o gás é dissipado através da ventilação natural, não 
apresentando riscos. Contudo, recomendamos que a condição de 
carga rápida seja admitida na fase de concepção, de modo a garantir 
que será tomada a decisão apropriada relativamente às 
necessidades de ventilação. 

Embora as baterias de chumbo de válvula regulada necessitem de 
pouca ventilação em situações normais de funcionamento, é 
recomendável aplicar a fórmula para calcular o número de renovações 
de ar necessário, por forma a alcançar riscos mínimos em situações de 
falha ou avaria na bateria. 
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Concepção do Sistema

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

Sistemas AC/AC 
Ao utilizar um sistema inversor estático, os aparelhos funcionam com 
o máximo output tanto em situações normais como em situações 
de falha de energia.

Ao dimensionar um inversor estático adequado para a alimentação
de uma carga particular, é importante ter em consideração os valores
da potência aparente (VA) e da potência activa (W) de entrada das
luminárias de emergência (não da lâmpada). A necessidade total da 
potência aparente (VA) define a dimensão do módulo de inversor e a 
potência activa total (W) de entrada define a dimensão da bateria. 

Deste modo, a fim de determinar a dimensão correcta do módulo do 
inversor, deve ter-se em consideração o nível de correcção do factor 
de potência (CFP) das luminárias além da potência das lâmpadas e 
das perdas do balastro. Os circuitos dos balastros de alta frequência 
(HF) apresentam taxas CFP excelentes, normalmente cerca de 0.96 a 
0.98, comparável com os 0.85 a 0.9 para circuitos com balastros 
convencionais de lâmpadas equivalentes. Deve prestar-se atenção 
relativamente à utilização de lâmpadas fluorescentes compactas de 
fraca potência, utilizando mecanismos de frequência elevada ou 
versões CFP superiores sempre que possível.  
A tabela (fig. 3) e o gráfico (fig. 4) ilustram a relação entre a potência 
activa e a potência aparente para um sistema típico. 
 
Para obter uma explicação detalhada sobre a operação de conversão, 
consulte a página 28. 
 
Para mais informações sobre o consumo eléctrico das luminárias 
slaves e das luminárias convertidas (ao operar no modo de 
emergência através do módulo de conversão ACM1), consulte a 
página 16 e 17 . 

37

Fig. 3 Sistema típico. Potência nominal VA com e sem correcção do factor de potência

Potência VA (lâmpadas Potência VA (lâmpadasavitca aicnêtoP ed dtQ

luminárias                                  Descrição total (W)     compactas sem CFP)         compactas com CFP)

Valor p 573457360283 = rosrevniod oluclác ara  

Nota: A utilização de luminárias fluorescentes compactas com correcção de factor de potência (CFP) conduz a um módulo de inversor de tamanho reduzido e permite uma economia de espaço e de custos de capital.

25 1 x 58W T8 (balastros convencionais)  529152915761 

0651  0692  0631 )sianoicnevnoc sortsalab( D2 W82 x 1 04

 573 096 513 )sianoicnevnoc sortsalab( D2 W61 x 1 51

 513 006 072 )sianoicnevnoc sortsalab( D-CT W31 x 1 51

 002002002 etnecsednacni SLG W04 x 1 5

Fig. 4 Sistema típico. Potência nominal VA com e sem correcção do factor de potência
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Potência activa 
total (W) 

Potência aparente 
VA (com CFP) 

Potência aparente
VA (sem CFP)

W
/V

A

Potência de reserva  
Com qualquer sistema de bateria central é importante estar consciente da dificuldade de aumentar o sistema posteriormente, a não ser que
a potência tenha sido considerada na fase da concepção. Por este motivo, recomendamos vivamente que seja incluída uma potência de
reserva ao seleccionar a capacidade do sistema de bateria central. Contacte o departamento de projectos da Cooper Pretrónica, através
do número 219198500 ou por e-mail: geral@cooperpretronica.com 
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Planeamento do Sistema

A Cooper Safety produz uma vasta gama de sistemas centrais de 
baterias. Os produtos standard incluem sistemas de inversores estáticos 
com regimes de 500VA a 48KVA. 
 
Os sistemas mais pequenos são ideais para o fornecimento de iluminação 
de emergência em áreas localizadas mais pequenas, por ex., em átrios 
onde a iluminação de emergência convencional não é a mais apropriada, 
podendo, em alternativa, utilizar-se múltiplos sistemas mais pequenos, 
localizados por todo o edifício em pontos mais cómodos. 

Isto pode reduzir consideravelmente o custo global do sistema, na medida 
em que reduz a quantidade de cabos de distribuição. Os sistemas 
distribuídos podem ainda aumentar a integridade do sistema, limitando a 
área afectada pelas falhas de um aparelho específico. 
 
O sistema compacto de 500VA é ideal para ser utilizado como parte de um 
sistema distribuído, pois dispõe de uma pequena área e de uma tampa 
frontal amovível na vertical, perfeito para a utilização em áreas onde o 
espaço de acesso é limitado. 

Os sistemas distribuídos permitem economizar nos cabos 
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Dimensionamento dos inversores

55 58W Iluminação geral HF 59.9 3294.5                          58.1 3195.5 

20 2 x 58W Iluminação geral estanque HF 113.8  2376                          111.5 2230 

20 8W Sinalização de emergência (HF) 11 220 9 180 

Carga total conectada 5890,5 5605,5 

Reserva de 20%   7068,6 6726.6 

Qtd Tipo         VA     VA (Total)             W                      W (Total)

Use os seguintes procedimentos para seleccionar correctamente o 
inversor estático: 
 
1) Faça uma lista de todas as luminárias que vão ser ligadas ao 

inversor estático. 

2) Some a quantidade de aparelhos de cada tipo. 

3) Estabeleça os detalhes relativos às potências activa e aparente 
dos aparelhos (W e VA). 

4) Multiplique cada um destes pela quantidade de aparelhos. 

5) Some todas as potências activas (W) e as potências aparentes 
(VA) em separado. 

6) Adicione uma reserva (mínimo recomendado de 20%) para uma 
futura expansão. 

7) Seleccione um inversor da lista da página 24 que consiga 
fornecer os valores definidos por ambas as potencias. 

Notas
1) Certifique-se que utiliza o valor de potência activa (W) do aparelho 

e não o da lâmpada (num aparelho com balastro convencional 
pode significar 40% de diferença). 

2) O valor de potência activa (W) de um aparelho com balastro HF é 
substancialmente menor do que num aparelho com balastro 
convencional. Se forem utilizados aparelhos HF em vez dos 
convencionais, o inversor resultante vai ser muito mais pequeno, 
logo mais barato. 

3) Aparelhos com um baixo factor de potência têm uma maior 
potência aparente (VA) do que os aparelhos com alto factor de 
potência. Portanto ao utilizar aparelhos com baixo factor de 
potência num inversor estático irá aumentar o tamanho e o custo. 

4) Certifique-se que todos os aparelhos seleccionados para serem 
utilizados como aparelhos de emergência cumprem com a norma 
EN60598-2-22.  

NOTA: Para cumprir esta norma não podem ser utilizados 
aparelhos com arrancador de clarão ou lâmpadas com arrancador 
de clarão incluído. 

Exemplo:
Nos exemplos seguintes foram utilizados os mesmos aparelhos em 
ambos os casos, contudo no primeiro caso, foi utilizado com balastro 
convencional e no segundo foi utilizado com balastro HF. Estes 
exemplos ilustram como o uso de balastros HF resultam numa 
unidade mais pequena, logo mais barata. 

Calcule o tamanho correcto do inversor estático para suportar a 
seguinte carga: 

55 x 58W Iluminação geral 
21 x (2x58W) Iluminação geral estanque 
20 x 8W Sinalização de saída 

Exemplo 1 (Balastro convencional)

55 1 x 58W    Iluminação geral 77 4235 67 3685
 
20 2 x 58W    Iluminação geral estanque  154  3080 134 2680 
 
20 8W           Sinalização de emergência (HF) 11 220 9 180 
 

Carga total conectada    7535 6545 
 

Reserva de 20%  9042    7854 

Qtd Tipo         VA     VA (Total)              W                      W (Total)

Se o requerido é um sistema com 1 hora de autonomia
Escolhe-se da tabela da página 24 a Ref. AC10kVA/8500/SLR1 

Se o requerido é um sistema com 1 hora de autonomia
Escolhe-se da tabela da página 24 a Ref. AC8kVA/6800/SLR1 

Exemplo 2 (Balastro HF)
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Dados técnicos das luminárias

Para que as luminárias possam ser utilizadas nos sistemas centrais de baterias da Cooper, têm de ser compatíveis com o inversor estático. 

Os tipos mais comuns são: 

• Luminárias slaves dedicadas, com circuitos especialmente concebidos para o efeito. 

• Luminárias de iluminação geral que aceitam a alimentação através de um sistema inversor 230V AC. 

• Para os sistemas inversores 230V AC, as luminárias têm de cumprir todos os requisitos da EN60598-2-22, que assegura que são aceitáveis para 
utilização como aparelhos de emergência. 

18 DADOS TÉCNICOS DO SISTEMA E DAS LUMINÁRIAS
 

 
 
 
Output do Sistema Central

230V AC/AC

Intervalo de tensão de saída incluindo a queda de tensão no cabo 194.4 - 254.4V 

Intervalo de tensão inicial em emergência incluindo a queda de tensão no cabo 200.0 - 223.0V 

Intervalo da tensão no final da autonomia incluindo a queda de tensão no cabo 200.0 - 223.0V 

Luminárias de 8W compatíveis 

Tensão mínima de pico (0°C) 198.0V 

Tensão mínima de funcionamento (0°C) 198.0V 

Tensão máxima de funcionamento (0°C) 264.0V

Luminárias de iluminação geral convertidas com o módulo ACM1

Sistema 230V AC/AC 

Balastro HF Balastro Convencional
Lâmpada    Tipo Lúmen   W VA    W VA

18W T8 1100 20.2 20.8 26 29.5

36W T8 2700 38 39.2 43 45.3
 
58W T8 4200 58.1 59.9 67 77

70W T8 5300 72.4 74.6 80 92

16W 2D 850 17 17.9 21 45.7

28W 2D 1655 31.2 32.5 34 37.4
 
38W 2D 2300 43.2 45 45 49.5

13W TC-DE 725 16.1 16.6 18 20.7
 
18W TC-DE/TC-L 970 20.6 21 24 26.4

26W TC-DE 1450 28.8 30 32 35.6

36W TC-L 2300 37.6 38.4 45 53

Notas: 
1.    Os valores VA assumem que os condensadores de factor de potência estão incluídos 
2.    Os valores W e VA são baseados nos balastros mais utilizados 
3.    Os valores Lúmen incluem os efeitos de envelhecimento da lâmpada, da luminária e da queda de tensão no cabo. 

POTÊNCIA ABSORVIDA E PERFORMANCE

Luminárias slaves dedicadas
 

 Sistema AC/AC                                Balastro HF 230V
Lâmpada        Tipo     Lumens     Watts  VA
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Dados Eléctricos Típicos – Aparelhos Fluorescentes – Balastro HF

Potência Tipo                Potência Factor           Potência Qtd Max. Aprox. de
Lâmpada               Lâmpada           W               Potência VA aparelhos por tipo 3 MCB

Fluorescente Compacta                                                                                                                                                  10A MCB                16A MCB
 

1 x 13 TC-D 16.1 0.97 16.6 46 78 

2 x 13 TC-D 30.6 0.96 31.9 32 52 

1 x 16 2D 17 0.95 17.9 75 75 

1 x 18 TC-D/L/T 20.6 0.98 21 48 80 

2 x 18 TC-D/L/T 38.8 0.98 39.6 48 80 
 

1 x 26 TC-D/T 28.8 0.96 30 34 74 

2 x 26 TC-D/T 53.4 0.98 54.5 22 38 
 

1 x 28 2D 31.2 0.96 32.5 32 66 

1 x 32 TC-T 36.8 0.97 37.9 34 74 

2 x 32 TC-T 70.5 0.98 71.9 22 38 
 

1 x 36 TC-L 37.6 0.98 38.4 30 80 

2 x 36 TC-L 77.1 0.97 79.5 20 40 
 

1 x 38 2D 43.2 0.96 45 20 40 

1 x 40 TC-L 49.8 0.97 51.4 30 80 
 

2 x 40 TC-L 91.6 0.98 93.4 14 26 

22 + 40 T5-FC 72.8 0.98 74.3 29 47 
 

1 x 42 TC-T 48.2 0.98 49.1 34 74 

2 x 42 TC-T 92.8 0.98 94.6 14 18 
 

1 x 55 TC-L 65.9 0.96 68.7 20 40 

2 x 55 TC-L 125.6 0.98 128.2 10 20 

Fluorescente Linear  
 

1 x 14 T5 (HE) 19.4 0.95 20.4 29 48 

2 x 14 T5 (HE) 33.9 0.95 35.7 29 48 

3 x14 T5 (HE) 48.2 0.98 49.1 33 53 

4 x 14 T5 (HE) 64.6 0.98 65.9 25 40 

1 x 18 T8 20.2 0.97 20.8 44 74 
 

2 x 18 T8 39.2 0.97 40.4 36 60 

3 x 18 T8 59.3 0.97 61.2 40 80 
 

4 x 18 T8 78.3 0.97 80.7 30 52 

1 x 21 T5 (HE) 26.7 0.95 28.1 29 48 
 

2 x 21 T5 (HE) 48.5 0.95 51 29 48 

1 x 24 T5 (HO) 29.1 0.95 30.6 29 48 

2 x 24 T5 (HO) 53.3 0.95 56.1 15 25 
 

1 x 28 T5 (HE) 36.4 0.95 38.3 29 48 

2 x 28 T5 (HE) 65.4 0.95 68.9 29 48 
 

1 x 35 T5 (HE) 43.6 0.95 45.9 29 48 

2 x 35 T5 (HE) 79.9 0.95 84.1 29 48 
 

1 x 36 T8 38 0.97 39.2 38 60 

2 x 36 T8 77.1 0.97 79.5 24 38 

3 x 36 T8 114.5 0.985 116.2 18 32 
 

1 x 39 T5 (HO) 48.5 0.95 51 29 48 

2 x 39 T5 (HO) 94.5 0.95 99.4 15 25 
 

1 x 49 T5 (HO) 60.6 0.95 63.8 29 48 

2 x 49 T5 (HO) 118.7 0.95 124.9 15 25 

1 x 54 T5 (HO) 65.4 0.95 68.9 29 48 
 

2 x 54 T5 (HO) 125.9 0.95 132.6 15 25 

1 x 58 T8 58.1 0.97 59.9 36 60 
 

2 x 58 T8 111.5 0.98 113.8 16 26 
 

1 x 70 T8 72.4 0.97 74.6 20 34 
 

2 x 70 T8 135 0.98 137.8 10 16 
 

1 x

x

 80 T5 (HO) 92 0.95 96.9 12 20 

2 80 T5 (HO) 181 6 0 95 191 2 12 20

17

Concepção do Sistema
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• Concepção modular rentável  
 

• Luminárias de iluminação geral utilizadas para a 

iluminação de emergência  
 
• Conformidade total com a EN50171  
 
• Visor digital com indicação do estado do sistema  

A gama Loadstar são inversores estáticos AC/AC que oferecem a
oportunidade de criar um sistema de iluminação de emergência 
discreto, utilizando luminárias de iluminação geral sem serem 
alteradas. Luminárias fluorescentes compactas, pequenas ou 
decorativas também podem ser incorporadas facilmente. 
Os sistemas Loadstar AC/AC oferecem muitas vantagens, incluindo
níveis mais elevados de iluminação no modo de emergência, visto
que todas as lâmpadas das luminárias recebem alimentação de
emergência. 

393

ONDE UTILIZAR OS SISTEMAS LOADSTAR AC/AC 
 
•   Hospitais •   Centros comerciais 
•   Aeroportos •   Escritórios 
•   Museus                              •   Fábricas 
•   Cinemas                             •   Universidades e escolas
•  Recintos desportivos            •  Casas de repouso 

• Visor digital com indicação do estado do sistema

19

Sistema LOADSTAR AC/AC
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Sistemas LOADSTAR AC/AC

4

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

•  Com alimentação saudável, o sistema carrega as baterias, 
armazena energia e está pronto a funcionar em caso de 
emergência 

• Com alimentação saudável, as luminárias destinadas à 
emergência são alimentadas a partir da rede eléctrica normal, 
através de um contactor de bypass que se encontra dentro do 
armário. 

• A comutação local pode ser efectuada utilizando um módulo 
ACM1 que controla luminárias individuais ou múltiplas (quando 
alimentadas a partir de um fonte de alimentação comum 
comutada - carga máx. de 750VA). O sistema fornece então 
energia normal ou energia de emergência através do inversor, 
dependendo do estado da fonte de alimentação no inversor 
estático 

• Em caso de falha de energia, o sistema fornece energia de 
emergência às luminárias slaves dedicadas ou luminárias de 
iluminação geral standard, até que a energia da rede seja 
restabelecida (ou durante a autonomia do sistema em caso de 
corte prolongado de energia). 

•   A tensão de saída nominal do sistema através do inversor é de 
230V AC 

•   As luminárias de iluminação geral não necessitam de alterações 
para funcionarem com o inversor estático (a menos que o 
módulo de comutação ACM1 seja instalado integralmente). 
Todas as lâmpadas das luminárias com sistema de lâmpadas 
múltiplas acendem durante a falha de energia, a menos que 
exista um balastro separado para lâmpadas individuais 

•   Podem ser adicionados ao sistema relés de monitorização de 
sub-circuito e relés “Hold Off” para alimentar as luminárias de 
emergência não permanentes no caso de ocorrer uma falha eléctri-
ca de circuito localizada, se o módulo ACM1 não for utilizado 

•    Descrição detalhada dos modos de operação na página 23 

•    Descrição detalhada do módulo ACM1 na página 28 

ESPECIFICAÇÕES COMUNS
 

•    Armários 
-    Painéis em aço revestido a zinco de 1.6mm com acabamento a 

pintura em pó RAL7032 
-    Base com pés, para prevenir a formação de humidade/corrosão e 

ajudar na manutenção mecânica através de empilhadores ou 
porta-paletes 

-  3 tamanhos standard, para sistemas combinados carregador/ 
inversor/bateria, carregador/inversor apenas ou bateria apenas 

-    Para os sistemas pequenos é necessário apenas um armário. Os 
sistemas maiores são alojados em conjuntos múltiplos (ver 
tabelas de selecção) 

-  O transformador e os compartimentos da bateria são separados 
por portas de acesso com fecho 

-  Compartimentos de bateria fornecidos, sempre que apropriado 
com secções em prateleiras, de modo a facilitar a inspecção do 
nível de electrólitos 

-    Painel de instrumentos fixo separado para a montagem do painel 
de controlo/visualização 

-    Em sistemas maiores, existe a opção de instalar bastidores para 
baterias abertas 

DIMENSÕES

D

A

L Ref. armário        A (mm)    L (mm)    P (mm)

931 1200 715 755 
932 1800 715 755 
934 1800 1015 755 

A profundidade de 931/2/4 inclui um espaçador de 75mm 
instalado na parte posterior, para garantir que as grelhas de 
ventilação não são obstruídas. As dimensões apresentadas 
servem apenas de orientação e estão sujeitas a alterações. 

•     Carregador 
- Estado sólido, módulo de controlo da carga de tensão constante
- Totalmente automático 
- Recarga completa em 24 horas após descarga 
- Recarga de 80% de capacidade em 12 horas, de acordo com a 
       EN 50171 
- Interruptor de aumento de tensão manual em sistemas com 

células de bateria ventiladas 
- Instalação de limite de corrente, prevenindo a sobrecarga ou 

danos no sistema em caso de falha ou avaria da bateria 
- As saídas apresentam correntes de oscilação AC baixas para 

uma duração máxima da bateria e de acordo com a EN 50171 
- Protecção de entrada por mini disjuntor conforme EN60898 ou 

EN60947-2 
 
•     Bateria 
-  Os sistemas mais utilizados são: 
 
•     Chumbo de válvula regulada 

-  Ver tabelas/guias de selecção relativas às características das 
baterias (página 9) 

 
•   Fusíveis 
- Fusíveis HRC industriais amovíveis, em conformidade com a 

EN60269-1 

•   Circuitos de entrada

- Entrada para cabo através de placa de ligação amovível na 
parte superior do armário 

-  Alimentação monofásica de 230V ± 10% AC 50Hz. Outras 
tensões de entrada sob consulta 

- Terminais de entrada e calha DIN para mini disjuntor 
instalada e de fácil acesso 

 
•    Circuitos de carga 
- Terminais de saída firmemente instalados em calhas DIN 
- Opção de instalação de quadro de distribuição integral 

(fusíveis para mini disjuntor ou HRC) 
 
•    Circuitos de controlo 
-  Disponíveis terminais para a ligação de monitores e 

controlos remotos 
 
•    Transformador 
-    Transformador com isolamento galvânico de enrolamento duplo
     com blindagem ligada à terra em conformidade com a
     EN60076-3  

 
•    Rectificador 
- Tiristor/ponte de diodos controlado por onda completa 
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ESPECIFICAÇÕES COMUNS (continuação) 

•   Contactor 
- Contactor para falhas de rede em conformidade com a  
 EN60947-4-1 
 
•   Compensação da temperatura 
- Todos os sistemas de células de chumbo são fornecidas com 

termopares para controlar a temperatura do compartimento da 
bateria 

- Os carregadores são predefinidos para alcançarem um óptimo 
desempenho a 20ºC 

- Tensão da carga automaticamente regulada para optimizar a 
vida útil da bateria 

 
•   Circuito de desconexão em caso de subtensão da bateria 
- Desliga o inversor automaticamente quando a tensão da bateria 

desce abaixo do nível predefinido, durante períodos 
prolongados de falha de alimentação 

- Ajuda a prevenir potenciais danos causados pela descarga 
profunda 

- O indicador permanece aceso até a alimentação ser 
restabelecida e o botão de reposição ser accionado 

•   Inversor
- Concepção modular fiável e comprovada 
- Os sistemas com regimes até 4 kVA incorporam um único 
 módulo com potência nominal de 1.25 kVA, 2.5 kVA ou 4 kVA 
- Os sistemas maiores utilizam múltiplos módulos em paralelo 
 para fornecer uma única saída comum, igual à soma dos valores 
 nominais individuais 
- Em conformidade total com a EN50171 
- Os módulos podem ser removidos/substituídos rápida e 
 facilmente, simplificando os processos de instalação e 
 manutenção 
- Ver a tabela sobre as especificações técnicas detalhadas 
 
•    Botão de teste 
- Simula uma falha de alimentação na central. 

395

•    Painel de medição e visualização

•    Painel de medição e visualização

- Visualização simples do estado 

- Visor LCD com indicação da tensão da bateria, da corrente ou 

da temperatura do compartimento da bateria. A tensão é 

apresentada por defeito, utilizar os botões para accionar outras 

definições. Modo de visualização indicado por LED: 
•    Tensão (V) 
•    Corrente (A) 
•    Temperatura (ºC) - apenas baterias de chumbo ácido 

-     LED’s de indicação do carregador 
•    Ligado 
•    Operação mantida (apenas em sistemas mantidos) 
•    Modo de carga 
•    Limite de corrente 
•    Bateria carregada 
•    Modo boost (apenas em sistemas ventilados) 

- LED de indicação de alarme 
•    Falha de energia 
•    Falha no carregador 
•    Sobretensão na bateria 
•    Subtensão na bateria 
•    Falha de terra 

  •  Protecção contra descarga profunda (o circuito de     
  protecção entrou em serviço) 

- LED de indicação do inversor 
•    Inversor ligado 
•    Sobrecarga do inversor (pacote de alarme opcional) 
•    Sobretensão do inversor (pacote de alarme opcional) 
•    Subtensão do inversor (pacote de alarme opcional) 

- Alarme audível instalado no interior, com botão silenciador no 
visor, mais contactos comuns para a sinalização remota de 
uma avaria e terminais para o alarme remoto opcional 

 
21
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Sistemas LOADSTAR AC/AC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO INVERSOR 

Tensão de saída Pré-definível na gama 220-240V AC. A definição por defeito é de 230V AC.
  Tolerância de 2% da tensão em cargas de 0-100% da classificação do sistema
  Frequência 50 ou 60Hz. ±0.01%. Definição standard 50Hz. Forma da onda: sinusoidal 
  Regulação da tensão Estática 2%, dinâmica 6%  
  Isolamento 2kv rms entre os terminais de entrada e de saída  
  Distorção harmónica total Menos do que 3% numa carga linear   
  Factor de potência Fornece cargas na gama 0.3 atraso - 0.3 avanço  
Sobrecarga 200% durante 10 segundos, 125% durante 20 minutos sem redução 

  adías ed oãsnet an   
  Tempo de arranque Arranque suave normal de 30mS   
  Nível de ruído Inferior a 55dBA a 1 metro   
  Eficiência 85 - 89%   

Protecção  Disjuntores na entrada DC e na saída AC 
Protecção contra polaridade inversa na entrada DC 
Protecção de curto-circuito 
Fusível de protecção contra pré-carga 

        eder ed oãsrevni artnoc oãçcetorP           
Paragem devido                  O(s) módulo(s) do inversor desliga(m) automaticamente quando a bateria a 
a subtensão                          descarrega até um nível predefinido. A redefinição sucede a uma combinação do 

                                                 restabelecimento da alimentação e ao aumento da tensão da bateria acima  
                      do nível limite de desconexão 
                                                    O consumo de corrente residual após o circuito de desconexão ter operado 
                                                 é inferior a 1mA por módulo                                                       

Inibição Um interruptor de inibição para controlar o inversor está instalado num 
 . (Opção)roiretxe tupni mu rebecer edop   ,oirámra on oãçibini ed rotpurretni  

Tecnologia Modulação de largura de impulsos com comutação de frequência elevada 
 

NOTAS RELATIVAS À INSTALAÇÃO

• Nota - a norma EN 60598-2-22 proíbe a utilização de arrancadores 
de clarão em luminárias fluorescentes usadas para a iluminação de 
emergência. 

• Cada sistema contém um kit completo de instruções de instalação, 
funcionamento e manutenção para ajudar o responsável pela 
instalação a executar o trabalho de modo eficiente e seguro. 

• O armário possui uma ventilação adequada que permite que 
 os gases sejam dispersados de modo seguro, no entanto, é 

importante lembrar que, ao escolher a localização dos sistemas, 
particularmente dos sistemas com baterias de grandes dimensões, é 
necessário ter atenção para evitar a formação de gases 
potencialmente explosivos 

• Consulte a secção sobre a Concepção do Sistema para obter mais 
informações sobre os cálculos de ventilação 

• Devem ser colocadas notas de aviso nas portas de entrada das 
 salas de baterias: 
 SALA DE BATERIAS. APAGAR TODAS AS LUZES DESPROTEGIDAS

ANTES DE ENTRAR NA SALA. NÃO FUMAR. 

CONCEPÇÃO DO SISTEMA

De modo a garantir a selecção de um sistema nominal adequado, faça 
uma lista das luminárias que vão ser utilizadas, com as respectivas 
características, para determinar o regime de potência absorvida e 
potência VA do inversor necessário 
• Sempre que possível, utilize luminárias com balastros de alta 

frequência(HF), luminárias fluorescentes com alto factor de potência, 
ou luminárias slaves dedicadas 230V AC, para minimizar a potência 
nominal VA exigida pelo inversor 

• Ao utilizar luminárias fluorescentes com um baixo factor de potência, 
a dimensão do módulo do inversor pretendido aumenta, causando 
um aumento dos custos de capital e do espaço necessário 

• Na página 15 encontra um exemplo para dimensionar o inversor 
• Para mais informações sobre os sistemas de inversor estático com 

potências nominais superiores às listadas, contacte o nosso 
departamento de projecto. 

• Ter em atenção que múltiplas unidades mais pequenas podem 
muitas vezes ser mais rentáveis do que um único sistema de grandes 
dimensões. Os custos de distribuição podem ser reduzidos 
substancialmente através da instalação de unidades de localização 
num grande edifício 
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OPÇÕES PREDEFINIDAS DE FÁBRICA
 
•    Monitor de falha trifásico 
-  Detecta faltas de fase e comuta o inversor para que seja 

alimentado através das baterias
- Sufixo - P 
 
•    Monitor múltiplo de subcircuito 
- Detecta falhas no circuito de iluminação geral e comuta o

inversor para que seja alimentado através das baterias
- Monitorizam os relés instalados no interior do armário e 

necessitam da alimentação dos circuitos de iluminação geral
- Sufixo - xMPF (x = número de circuitos)

OPÇÕES REMOTAS POSSÍVEIS (NÃO INCLUÍDAS)

•    Unidade de alarme remoto 
- Indicação visual e audível de falhas do sistema 
- Facilidade de silenciamento do receptor acústico 
- Dimensões da superfície de montagem: A114 x L114 x P25mm 
- Sufixo - RAU 
 
•    Monitor de subcircuito 
- Sem comutação de carga 
- Monitoriza os circuitos de iluminação geral. Fornece sinais à 

bateria central em caso de falha de algum dos circuito 
- Unidades standard disponíveis para controlo de 4, 8 ou 12 

subcircuitos 
-  Podem ser usadas unidades múltiplas se for necessário controlar 

mais mais do que 12 circuitos 
- Se necessário, pode ser instalado um interruptor de modo a 

permitir que um utilizador autorizado efectue testes simples 
- Dimensões do aparelho: A250 x L265 x P130mm 
 
•    Relé de Monitorização “Hold Off” 
- Comutação de carga 
- Utilizados para reter a saída permanente da unidade, permitindo 

um funcionamento não-permanente das luminárias 
- Controla os circuitos de iluminação geral. Em caso de falha de 

um subcircuito, o contactor fecha, possibilitando que a alimentação 
permanente da central da central alimente as luminárias de emergência 

- Unidades standard disponíveis para controlo de 4, 8 ou 12 
subcircuitos 

- Se necessário, pode ser instalado um interruptor de modo a 
permitir que um utilizador autorizado efectue testes simples 

- Dimensões do aparelho: A250 x L265 x P130mm 

REFERÊNCIAS 

Número de circuitos       Referência do               Referência do
monitorizados              monitor de subcircuito              monitor de relé “Hold Off”

4  1SCM4             1HOR4 

8   1SCM8             1HOR/8 

12  1SCM12             1HOR12 

Utilize o sufixo /TS para adicionar um interruptor de teste 

Os aparelhos SCM e HOR foram concebidos para aceitar um único neutro comum por caixa e 
todos os circuitos controlados ligados a um aparelho individual devem partilhar um neutro comum. 

Disposição típ siDotiucricbus ed rotinom mu ed aci posição típica de um relé “Hold Off” 

230V 50Hz 
ALIMENTAÇÃO
CONTROLADA

ENTRADAS NÃO 
UTILIZADAS TÊM DE TER 
UMA LIGAÇÃO COM TENSÃO 230V 50Hz 

ALIMENTAÇÃO
CONTROLADA

N
L4
L3
L2
L1

AS ENTRADAS NÃO UTILIZADAS 
DEVEM DISPOR DE UMA 
LIGAÇÃO SOB TENSÃO

Alimentação da
central de baterias

COMUTADOR 
DE TESTE

C1

+/L

-/N

C1-1

C1-2

+/L

-/N
PARA LUMINÁRIAS

PARA O SISTEMA CENTRAL
DE CONTROLO OU DE BATERIA
SEGUINTE
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Sistemas LOADSTAR AC/AC

SISTEMA DE BATERIAS DE CHUMBO DE VÁLVULA REGULADA 

•    Compacto 
•    Fiável 
•    Rentável 

•   Isento de manutenção, concebido para durar 10 anos 
•    Circuito de desconexão de subtensão da bateria incluído como 
      função standard 
•    Compensação de temperatura do carregador incluída como   
      função standard 

TABELA DE SELECÇÃO : gama AC/SLR

Referência do sistema           Potência nominal do inversor       Potência de saída            Armário de controlo                Armário da bateria              
                (kVA)                                    (W) 

Sistemas com 1 hora de autonomia 

AC1KVA/850/SLR1 1.0 850 931 - 

 - 139 0071 0.2 1RLS/0071/AVK2CA

 - 239 5212 5.2 1RLS/5212/AVK5.2CA

 - 239 0552 0.3 1RLS/0552/AVK3CA

 - 239 0043 0.4 1RLS/0043/AVK4CA

 - 439 0524 0.5 1RLS/0524/AVK5CA

 - 439 0015 0.6 1RLS/0015/AVK6CA

 - 439 5736 5.7 1RLS/5736/AVK5.7CA

 - 439 0086 0.8 1RLS/0086/AVK8CA

 239 239 0058 0.01 1RLS/0058/AVK01CA

 439 239 00201 0.21 1RLS/00201/AVK21CA

 439 239 52601 5.21 1RLS/52601/AVK5.21CA

 439 239 05011 0.31 1RLS/05011/AVK31CA

 439 239 05721 0.51 1RLS/05721/AVK51CA

 439 239 00631 0.61 1RLS/00631/AVK61CA

 439 439 57841 5.71 1RLS/57841/AVK5.71CA

 439 x 2 439 00071 0.02 1RLS/00071/AVK02CA

 439 x 2 439 00781 0.22 1RLS/00781/AVK22CA

 439 x 2 439 05591 0.32 1RLS/05591/AVK32CA

 439 x 2 439 00402 0.42 1RLS/00402/AVK42CA

AC25KVA/21250/SLR1 25.0 21250 932 + 934 2 x 934 
 
Sistemas com 3 horas de autonomia 

 - 139 058 0.1 3RLS/058/AVK1CA

 - 239 0071 0.2 3RLS/0071/AVK2CA

 - 439 5212 5.2 3RLS/5212/AVK5.2CA

 - 439 0552 0.3 3RLS/0552/AVK3CA

 239 239 0043 0.4 3RLS/0043/AVK4CA

 439 239 0524 0.5 3RLS/0524/AVK5CA

 439 239 0015 0.6 3RLS/0015/AVK6CA

 439 239 5736 5.7 3RLS/5736/AVK5.7CA

 239 x 2 239 0086 0.8 3RLS/0086/AVK8CA

 439 x 2 239 0567 0.9 3RLS/0567/AVK9CA

 439 x 2 239 0058 0.01 3RLS/0058/AVK01CA

 439 x 2 239 00201 0.21 3RLS/00201/AVK21CA

 439 x 2 239 52601 5.21 3RLS/52601/AVK5.21CA

 439 x 2 439 05011 0.31 3RLS/05011/AVK31CA

 439 x 2 439 00911 0.41 3RLS/00911/AVK41CA

 439 x 2 439 05721 0.51 3RLS/05721/AVK51CA

 239  +  439  x  2 439 00631 0.61 3RLS/00631/AVK61CA

 439 x 3 439 57841 5.71 3RLS/57841/AVK5.71CA

 439 x 3 439 00351 0.81 3RLS/00351/AVK81CA

 239 x 5 439 05161 0.91 3RLS/05161/AVK91CA

 239 x 5 439 00071 0.02 3RLS/00071/AVK02CA

 439 x 3 439 05871 0.12 3RLS/05871/AVK12CA

 439 x 3 439 00781 0.22 3RLS/00781/AVK22CA

AC23KVA/19550/SLR3 23.0 19550                               932 + 934                                      4 x 934 

AC24KVA/20400/SLR3 24.0 20400                               932 + 934                                      4 x 934 

AC25KVA/21250/SLR3 25.0 21250 932 + 934 4 x 934 

* A configuração dos armários é referida a título indicativo. Confirme antes de efectuar a encomenda. 
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•  Sistema de inversor estático competitivo de 500VA 
 
•  Compacto - ideal para pequenas instalações 
 
•  Conformidade total com a EN 50171 
 
• Quatro saídas protegidas por fusíveis independentes 
 
•  Visor digital com indicação clara do estado do sistema

Nas especificações standard do sistema de inversor estático Compacto 
AC/AC estão incluídas diversas características normalmente associadas 
apenas a aparelhos de grandes dimensões. O inversor dispõe de uma 
potência nominal de 500VA/400W, beneficiando de 4 saídas protegidas 
por fusíveis independentes, de protecção contra a descarga total da 
bateria, de compensação automática de temperatura e de um painel 
indicador do estado do sistema, claro e informativo. O aparelho está ainda 
totalmente em conformidade com a norma EN 50171. Uma tensão de 
saída de 230V AC possibilita o funcionamento de luminárias de 
iluminação geral, adequadas e inalteradas, com output máximo no modo
de emergência. 

ONDE UTILIZAR O SISTEMA COMPACTO AC/AC

•   Escolas e universidades •   Casas de repouso 
•   Escritórios •   Centros comunitários 
•   Estabelecimentos  públicos •   Centros de saúde 
•   Restaurantes •   Fábricas 
•  Residências de estudantes 

25
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Sistema Compacto AC/AC

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 
 
•    Com Alimentação saudável, o sistema carrega as baterias e armazena 

energia, para estar pronto a funcionar em caso de emergência 
•    Com Alimentação saudável, as luminárias são alimentadas a partir da 

rede eléctrica normal através de um contactor de bypass que se 

encontra dentro do armário. 

•   Em caso de falha da energia da rede, o sistema fornece energia de 

emergência a luminárias slaves dedicadas ou luminárias de 

iluminação geral até a alimentação da rede ser restabelecida (ou 

durante a autonomia do sistema em caso de falha prolongada da 

rede) 

•    A tensão de saída nominal do sistema através do inversor é 230V AC.
• A comutação local pode ser efectuada utilizando um módulo ACM1 

que controla as luminárias individuais ou múltiplas (quando 
alimentadas a partir de uma fonte de alimentação comum comutada
carga máx. de 750VA).  

•    As luminárias de iluminação geral não necessitam de alterações 
para funcionarem com o inversor estático (a menos que o módulo de 

comutação seja integral). Todas as lâmpadas em luminárias com 

sistema de lâmpadas múltiplas acendem durante a falha de energia, 

a menos que exista um balastro separado para lâmpadas individuais. 

• Podem ser adicionados ao sistema relés de monitorização de sub-

circuito e relés “Hold Off” para alimentar as luminárias de emergência 

não permanentes no caso de ocorrer uma falha eléctrica de circuito
localizada, se o módulo ACM1 não for utilizado 

•    Descrição detalhada dos modos de operação na página 23 

•    Descrição detalhada do módulo ACM1 na página 28  
 
 

ESPECIFICAÇÕES
 
  Geral   

Armário Painéis em aço revestidos a zinco de 1,6mm com acabamento a pintura 
em pó RAL7032. Tampa amovível fixada por parafusos. 

  .sobac ed sadartne arap levívoma roirepus oãçagil ed acalP   
  Baterias Ácido de chumbo regulado por válvula, concebidas para durar 10 anos    
 
  Carregador e comandos   
  Fonte de alimentação 230V ± 10% alimentação monofásica AC, 50 Hz   
  Controlo de entrada MCB para EN60898 ou EN60947-2   
  Fusíveis Fusíveis HRC industriais amovíveis, em conformidade com a EN60269-1  
  Terminais Calha DIN próxima da entrada de cabos   
  Transformador Enrolamento duplo com blindagem ligada à terra em conformidade com a EN60076-3 
  Rectificador  Tiristor/ponte de díodos controlado por onda completa   

Contactor                          Contactor para falhas de rede em conformidade com a EN60947-4-1   
  Carregador Tensão constante, tipo de corrente limitado com controlador electrónico de estado 

sólido.  A tensão é controlada a cerca de 2% da configuração até 10% 
das variações da alimentação. Recarga completa em 24 horas.  

  .etnerroc ed etimil ed ovitisopsiD
  de acordo com a EN50171.saroh 21 me edadicapac ed %08

   
Protecção contra descarga  Incluída como função standard. O inversor desliga-se automaticamente no caso de a tensão da bateria 

  profunda descer abaixo do nível predefinido, durante períodos de falha de energia eléctrica prolongados 
   Circuitos de carga 4 circuitos de saída protegidos por fusíveis independentes.   

  Circuitos de monitorização  Terminais para a ligação de monitores e controlos remotos   
Compensação da temperatura Incluída como função standard. A tensão do carregador é ajustada automaticamente 

com referência à temperatura ambiente para optimizar o carregamento e o tempo 
°02 a omixám ohnepmesed mu arap oãçinifederP .airetab ad litú adiv ed  C 

  Botão de teste Simula uma falha de alimentação  
  Painel de visualização Painel composto com ecrã LCD e indicadores LED   

Aviso de alarme Alarme audível instalado no interior, com botão silenciador no visor, mais contactos comuns
para a sinalização remota de uma avaria e terminais para o alarme remoto opcional  

 
  Inversor   

Tensão de saída Predefinível na gama 220-240V AC. A definição por defeito é de 230V AC. 
s od oãçacifissalc ad %001-0 ed sagrac me %2 ed oãsnet ed aicnâreloT  istema 

  Frequência 50Hz. ±0.1%. Forma da onda: sinusoidal   
  Regulação da tensão Estática 2%, dinâmica 6%   
  Isolamento 1kv rms entre os terminais de entrada e de saída   
  Distorção harmónica total   Normalmente 3% ou superior. Máx. 10%   
 Factor de potência Fornece cargas na gama 0.7 atraso - 0.7 avanço  
  Sobrecarga 200% durante 10 segundos, 125% durante 20 minutos sem redução da tensão de saída    
  Tempo de arranque Normal de 300mS. Arranque suave.   

D L     A (mm) L (mm) P (mm) Nível de ruído Efectivamente silencioso tanto na carga como na descarga  

A

    970 530 400          Eficiência 83% nominal. Normalmente 82-85%   
Protecção  Protecção de entrada DC. Fusíveis de saída AC 

Protecção contra polaridade inversa na entrada DC 
Protecção contra curto-circuito 

  agrac-érp artnoc oãçcetorp ed levísuF     
 Paragem devido a O módulo do inversor desliga automaticamente quando a bateria descarrega para um nív

  subtensão pré-definido. A redefinição é automática, quando a alimentação eléctrica é restabelecida 
  Inibição A PCB principal do armário contém um interruptor de inibição para controlar 

pode receber um input externo (Opção)
o inversor,

Tecnologia Modulação de largura de impulsos com comutação de frequência elevada 

D L
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•    PAINEL DE VISUALIZAÇÃO E MEDIÇÃO 
- Visualização de estado simples e de fácil leitura 
-  Visor LCD com indicação da tensão da bateria da corrente 

ou da temperatura do compartimento da bateria. A tensão é 
apresentada por defeito, utilizar os botões para accionar 
outras definições. Modo de visualização indicado por LED: 
•    Tensão (V) 
•    Corrente (A) 

- LEDs indicadores 
•    Falha no carregador 
•    Sobretensão/Subtensão da bateria 
•    Protecção contra descarga profunda (o circuito de  
   protecção entrou em serviço) 
•    Inversor em funcionamento 

OPÇÕES REMOTAS POSSÍVEIS (Não incluídas)

•    Unidade de alarme remoto 
•    Monitor de sub-circuito 
•    Relé “Hold Off”  
•   ACM1  
 
Informações detalhadas acerca destas opções na página 23 
 
 REFERÊNCIA - Inversor compacto estático  

Referência    Pot. nominal     Potência Autonomia Peso 

do sistema    do inversor (VA) de saída (W)    (kg)   

AC500VA/M3 500 400 3 horas 135.0

CARACTERÍSTICAS DE CONCEPÇÃO & INSTALAÇÃO

•    Para garantir que a potência nominal do sistema é adequada, elabore uma 

lista das luminárias a utilizar, com as respectivas características, para 

assegurar que o níveis de potência nominal activa (W) e aparente (VA) do 

inversor não são excedidos 

•   A utilização de luminárias fluorescentes com baixo factor de potência    

      aumenta potência aparente 
•    Nota - a norma EN 60598-2-22 proíbe a utilização de arrancadores de 

clarão em luminárias fluorescentes usadas para a iluminação de 

emergência. 

•   Cada sistema contém um kit completo de instruções de instalação, 

funcionamento e manutenção, para ajudar o responsável pela instalação 

a executar o trabalho de modo eficiente e seguro 

•   O armário possui uma ventilação adequada que permite que os gases 
sejam dispersos de modo seguro, no entanto, é importante lembrar que 
ao escolher a localização dos sistemas, particularmente dos sistemas 
com baterias de grandes dimensões, é necessário ter atenção para 
evitar a formação de gases potencialmente explosivos 

•   Consulte a secção sobre a Concepção do Sistema para obter mais 

informações sobre os cálculos de ventilação 

•   Devem ser colocadas notas de aviso nas portas de entrada das salas de 

baterias: 

SALA DE BATERIAS. APAGAR TODAS AS LUZES 

DESPROTEGIDAS ANTES DE ENTRAR NA SALA. NÃO FUMAR 

27
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ACM1 - Conversor 230V AC

A iluminação de emergência discreta, sem ser necessário comprar e instalar luminárias adicionais pode ser alcançada, aproveitando luminárias de 
iluminação geral operadas através de um sistema estático inversor. Normalmente há uma exigência de comutação local sob condições normais com 
alimentação presente. Os módulos ACM1 automaticamente sobrepõem isso durante uma falha eléctrica, fornecendo a alimentação das luminárias 
em emergência através da central de baterias. Fácil de usar, o módulo é ultra compacto permitindo fácil integração em luminárias escolhidas para a 
operação de emergência a partir de um inversor estático 230V AC. Em alternativa, pode ser montado numa caixa remota e pode ter uma carga até 
750VA. Preparado para comutar 480V, o ACM1 fornece uma boa integridade e de alta performance. 

MATERIAIS

•    Revestimento do Módulo - policarbonato, branco 
•    Caixa Remota – Aço galvanizado 

NOTAS DE INSTALAÇÃO

•    Adequado para montagem integrada nos aparelhos de iluminação 
geral 

•    Os módulos podem controlar luminárias individuais ou múltiplas 
• Cada módulo pode controlar um máximo de 750VA, providenciando a 

todas as luminárias a mesma alimentação comutada, em caso de 
alimentação geral presente  

•    Necessita de uma alimentação sempre presente 
•    Terminais resistentes 
•    Caixa para montagem remota disponível (encomendar em separado) 
•    Alimenta luminárias com output máximo.  

REFERÊNCIAS

Descrição Ref. Peso (kg)

Módulo de Controlo Activo (max. 750VA) ACM1 0.30
Caixa Remota FMENCA 0.60

Descrição L (mm) W (mm) D (mm) Centro de Fixação(mm)
Módulo 158 38 33 147
Caixa Remota 285 100 55 -

ESQUEMA DE DIAGRAMA TÍPICO DO ACM1  

DIMENSÕES

L

D
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Quadro
Eléctrico

1 L
2 N
3 N
4 L
5
6

L 6
N 5
N 4
L 3
L 2
N 1

1 L
2 N
3 N
4 L
5
6

L 6
N 5
N 4
L 3
L 2
N 1

Quadro de
Segurança
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Luminárias para Sistemas AC/AC

               

                                       

Briteway Encastrada

Sintralite Royalux

Briteway

Atlantic

Zeta II

Manhattan

Vistral

DRG

Britesign

Weatherlite

Brite Edge BLX 8000

Alfalux EVOLED

ZED

Eurolite Alfalux Highbay Safe Edge

Exit SE

Micropoint

Recessed Safe Edge

TWIN SPOT

Star22

Star65

Star Nova

PE ASI

Briteblade

W
W

W
.C

AIA
DO.P

T



31

Tabela de espaçamentos

TABELA DE ESPAÇAMENTOS DAS LUMINÁRIAS SLAVES  

Luminárias Slave Trajecto de evacuação 2 m de largura 

1 lux min

 Altura de Nível Lux 

Modelo montagem  por baixo 
airánimul ad )m(  

2

Atlantic                   AC/AC             2.5 4.40                           4.3 11.4    6.6     2.4 

4.0 1.70 2.7 12.0 6.6 2.0 

6.0 0.80 - 6.2 5.4 - 

 Eurolite                  AC/AC 2.5 4.40 3.6 8.6 6.4 2.4 

4.0 1.70 2.7 10.8 6.4 2.0 

6.0 0.80 - 11.8 5.4 - 

 New Safe 8            AC/AC 2.5 6.10 3.5 8.6 7.4 2.8 

4.0 2.30 3.0 9.4 8.2 2.8 

6.0 1.10 1.2 8.8 7.8 1.0 

Vistral                      AC/AC 2.5 6.70 3.1 7.8 7.8 3.0 

4.0 2.60 3.9 9.0 8.4 2.9 

6.0 1.10 3.1 11.2 7.6 1.4 

Alfalux  2.2 2.6 0.7 5.2 5.2 CA/CA                    

 8.1 4.6 6.7 3.2 0.4

 - 8.5 2.7 - 0.6

DRG  5.5 6.31 6.31 5.5 5.2 CA/CA                       

 4.6 4.61 4.61 4.6 0.4

 0.7 4.81 4.81 0.7 0.6

Sintralite  3.2 0.6 4.8 3.3 5.2 CA/CA                 

 8.1 2.6 2.01 8.3 0.4

 - 6.4 8.01 - 0.6

Zeta II  6.2 0.6 4.8 0.3 5.2 CA/CA                     

 6.2 6.7 4.8 9.2 0.4

 5.0 4.7 2.8 5.0 0.6

Briteway                   AC/AC 2.5 1.90 1.3 3.0 7.8 2.5 

4.0 1.30 1.1 3.4 8.0 2.0 

6.0 0.80 -   -   - - 

Weatherlite             AC/AC 2.5 5.10 3.1 8.4 6.8 2.5 

4.0 1.90 2.8 8.8 7.6 2.3 

6.0 1.00 0.5 8.0 6.8 0.5 

Área aberta anti-pânico
0.5 lux min

0.5L
0.5L

0.5L 0.5L

4.0 10.6 7.0          1.7 

4.2 13.7 8.5 1.7

2.2 15.3 9.5 1.4

3.0 8.3 7.0 1.6

3.8 10.4 8.4 1.6

4.1 13.0 9.1 1.4

3.0 10.1 7.4 1.9

3.3 11.9 9.5 2.1

3.1 13.4 11.1 2.0

2.7 8.4 7.7 2.0

3.2 9.8 9.8 2.1

3.9 11.2 11.2 1.9

6.1 0.7 8.8 5.2

6.1 4.8 8.9 7.2

5.1 8.9 6.11 5.2

7.4 4.51 4.51 7.4

7.5 2.81 2.81 7.5

4.6 7.02 7.02 4.6

5.1 7.6 1.8 9.2

6.1 0.8 2.01 6.3

2.1 7.8 6.21 8.3

5.1 0.7 9.01 9.2

9.1 7.8 8.11 9.2

9.1 5.01 8.11 9.2

1.0 2.9 7.1 2.7

0.9 3.2 7.4 2.8

0.9 3.6 7.8 2.0

2.9 9.5 7.3 1.7

3.1 10.9 9.1 1.9

2.8 12.3 10.6 1.7

Modelo
Potência Activa

(W)
Potência Aparente

(W)

ALFALUX 9 11
ASI 3X8 36 41,38
ASI 3X18 78 88,6
ASI 4X18 96 109,1

ATLANTIC 9 11
BRITELADE 9 11
BRITE EDGE 5,4 6,9
BRITESIGN 5,4 6,9
BRITEWAY 5 6

EVOLED 3,5 3,9
MICROPOINT 5 6

NEW SAFE 9 11
SAFE EDGE 9 11

Modelo
Potência Activa

(W)
Potência Aparente

(W)

SINTRALITE 9 11
STAR 8W 7 12
STAR 11W 11 17
STAR 18W 13,5 21
STAR65 8W 7 12
STAR65 11W 11 17
STAR65 18W 13,5 21
STAR NOVA 16,5 30
TWIN SPOT 55 60

VISTRAL 9 11
WEATHERLITE 5 11

ZED 9 11
ZETA 9 11
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DEFINIÇÕES

Altura de montagem - Distância vertical entre a armadura e o 
plano de trabalho (no caso da iluminação de emergência, 
considera-se o pavimento). 

Armadura - Equipamento que distribui, filtra e transforma a luz 
gerada por uma ou mais lâmpadas. Inclui todos os elementos 
necessários à fixação, protecção e alimentação das mesmas. 

Armadura autónoma de emergência - Armadura ou unidade 
de sinalização que fornece iluminação de emergência de modo 
mantido ou não mantido em que todos os elementos como 
bateria, lâmpadas e unidade de controlo estão contidos num 
único dispositivo ou a menos de 1 metro do mesmo. 

Armadura de emergência mantida - Armadura que contém 
uma ou mais lâmpadas que funcionam continuamente a partir 
da alimentação normal ou, em caso de falha de rede, a partir da 
alimentação de emergência. 

Armadura de emergência não mantida - Armadura que 
contém uma ou mais lâmpadas que funcionam exclusivamente a 
partir da alimentação de emergência em caso de falha de energia 
da rede eléctrica. 

Armadura de emergência permanente (sustentada) - 
Armadura que contém duas ou mais lâmpadas, sendo no 
mínimo uma de emergência e as restantes alimentadas a partir 
da rede eléctrica. 

Armadura Slave – Armadura de emergência sem baterias 
internas, que são desenhadas para trabalhar em conjunto com 
um sistema central de baterias. 

Balastro - Componente que controla o funcionamento da 
lâmpada a partir de uma tensão específica (AC ou DC entre 12 e 
240 volts). 

Bateria - Elemento que constitui a fonte de energia em caso de 
falha da rede eléctrica. 

Bateria não hermética (ventilada) - Bateria que carece de 
substituição periódica do electrolítico. 

Bateria hermética (recombinação) - Bateria completamente 
fechada ou construída de modo a que não seja prevista a 
substituição do electrolítico. 

Capacidade da bateria - É o produto entre a corrente média e o 
tempo de descarga da bateria. Este é expresso em Ampere hora 
(Ah) para uma duração estabelecida. Um período de descarga 
total mais curto, representa uma capacidade disponível inferior. 

Diagrama polar - Diagrama de intensidade luminosa 
representada por um sistema de coordenadas. 

Duração estabelecida - Duração de funcionamento declarada 
pelo fabricante, para uma armadura de iluminação de 
emergência. Especifica o tempo em que a mesma irá operar no 
caso de falha de alimentação da rede eléctrica. Esta é 
normalmente, entre 1 e 3 horas (quando a bateria se encontra 
totalmente carregada). 

Factor de manutenção da armadura (LMF) - É a proporção de 
fluxo luminoso de uma armadura com sedimentos de partículas 
no seu interior após um determinado período de tempo, 
comparado com o valor inicial quando limpa. 

Factor de manutenção lúmen lâmpada (LLMF) - É a 
proporção de fluxo luminoso de uma lâmpada após um 
determinado período de tempo, comparado com o valor inicial. 

Factor de serviço (manutenção) - Relação entre a 
luminância de um sistema envelhecido, com armaduras 
empoeiradas, e o mesmo sistema quando em estado novo. 

Factor K - Relação entre o fluxo luminoso da lâmpada, nas piores
condições (normalmente no fim do período de descarga e para 
valores indiferenciados de queda de tensões no cabo) e o fluxo 
obtido à tensão nominal. 

Factor lúmen balastro - Relação entre o fluxo da lâmpada 
funcionando com o balastro à tensão prevista, e o fluxo da mesma
lâmpada controlada por um balastro referência, alimentado à 
tensão e frequência nominais. 
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Fluxo luminoso (lm) - Luz emitida por uma lâmpada, medida em
lúmen. 

Iluminação de áreas abertas (anti-pânico) - Iluminação de 
emergência para evacuação. Esta é destinada a evitar o 
pânico, permitindo que as pessoas alcancem um local onde 
esteja identificado um trajecto de evacuação. 

Iluminação de áreas de trabalho de alto risco - Parte da 
iluminação de emergência de evacuação, destinada a garantir a 
segurança de pessoas envolvidas em processos ou situações 
potencialmente perigosas. Assegura as condições de segurança 
apropriadas para procedimentos de extinção ou desactivação. 

Iluminação de emergência - Iluminação fornecida em caso 
de falha da rede eléctrica. 

Iluminação de suporte - Parte da iluminação normal munida 
de sistemas de alimentação de emergência, permitindo a 
continuidade de funcionamento em caso de falha da 
alimentação da rede eléctrica. 

Iluminação de trajecto de evacuação - Iluminação que 
assegura a identificação efectiva de todos os meios de 
evacuação, bem como a sua utilização segura quando o local se 
encontrar ocupado. 

Iluminação normal - Iluminação artificial instalada a título 
permanente e funcionando a partir da alimentação da rede 
eléctrica. Em funcionamento normal e na ausência de luz natural 
apropriada, é usada durante o tempo de utilização do espaço 
onde está instalada. 

Iluminância - Densidade do fluxo luminoso numa determinada 
superfície. A unidade de iluminância é o Lux (lúmen por metro 
quadrado). 

Índice da sala - Relação entre a altura, largura e 
profundidade de um determinado espaço, utilizada em 
cálculos luminotécnicos. 

Índice de protecção (IP) - Classificação do grau de 
protecção que uma armadura fornece em relação à entrada de 
corpos estranhos e de humidades contínuas no seu interior. 

Intensidade luminosa (cd) - É o débito de uma fonte de luz ou 
uma superfície iluminada, num determinado sentido e ângulo (w), 
medido em candela. 

Lúmen (lm) - Unidade de fluxo luminoso usada para descrever a 
quantidade de luz emitida por uma fonte ou recebida por uma 
superfície. 

Luminância (cd/m2) - Brilho absorvido por uma superfície. Está 
directamente relacionada com a intensidade luminosa incidente 
na mesma. 

Marca F - Sinal indicador de que a armadura pode ser instalada 
em superfícies inflamáveis. 

Período de recarga - Tempo necessário para que as baterias 
readquiram capacidade suficiente, de modo a atingirem a 
duração estabelecida. 

Registo ICEL 1001 - É o padrão industrial testado pelo BSI para 
aprovação de desempenho fotométrico e dados a declarar no 
equipamento de iluminação de emergência. 

Saída de emergência - Via para o exterior, utilizável a qualquer 
momento, sempre que as instalações estejam ocupadas. 

Saída final - Ponto terminal de um trajecto de evacuação, a partir 
do qual as pessoas deixam de estar sob perigo do fogo ou outro 
risco que implique a evacuação do edifício. 

Sistema Central de Baterias – Sistema onde as baterias para 
um certo número de luminárias estão localizadas num armário 
num ponto central.  

Tensão estabelecida - Tensão declarada pelo fabricante, a 
que todas as características do balastro dizem respeito. 

Teste 850ºC (caixas, invólucros) - Todas as armaduras de 
emergência para trajectos de evacuação deverão ser sujeitas 
a este teste. São necessários níveis de auto-extinção para 
policarbonatos, PVC, vidro e aço. 

Uniformidade - Relação entre a luminância média e mínima, 
medida em todo o plano de trabalho. 
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