
Unidade de 
estudo 2

Seções de estudo 

industrial

acessórios para aplicações industriais
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Luminotécnica

SEÇÃO 1
Iluminância em ambiente industrial

-

Indústria Setor

De calçados

Riscagem de modelos, cortes, costuras, formação de 

Lavagem, tratamento de composto de borracha, 

De materiais 

elétricos e 

telecomunicações

Têxteis

Vestuário

-
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Iluminação Geral:

no leiaute da fábrica tanto 

para máquinas quanto 

Não atende às necessidades 

iluminância, isso acarretaria 

maior consumo de energia e 

Depósito de peças e 

Iluminação Localizada:

Maior economia de 
Não permite grandes 

variações no leiaute da 
Setor de fechamento de 

Iluminação de Tarefa:

Maior controle dos efeitos 

luminotécnicos já que Deve ser complementada por Setor de Inspeção 

-

-

-
merciais), apresentando uma grande variedade de recursos que vão 

-

-
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Este software

DICA 

Outro -

Este programa de computador pode ser baixado da internet através 
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-

SEÇÃO 2
Lâmpadas, luminárias e acessórios para aplicações 
industriais

-

-

-

-

-

-
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Grau de 

Proteção 1º Indicação

Grau de 

Proteção 2º Indicação

0 0

1
Proteção contra corpos sólidos 

1

2
Proteção contra corpos sólidos 

2
Proteção contra quedas de gotas de água 

3
Proteção contra corpos sólidos 

3

Proteção contra quedas de gotas de água 

4
Proteção contra corpos sólidos 

4
Proteção contra projeções de água em 

se acesso limitado, sem formação 
Proteção contra jatos de água de baixa 

Proteção total contra a penetração 

-
Proteção contra imersão em 

- 8
Proteção contra submersão prolongada e 

Quadro 3 - Algarismos para montagem do grau de proteção

DICA 

ou seja, seu interior é totalmente protegido contra poeira e protegi-
-
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Tipo
Reprodução 

Mista

Não necessitam de equipamento auxiliar para seu 

Vapor de 

Mercúrio
44

Vapor de 

Sódio
São usadas para iluminação de áreas externas ou 

Vapor 

metálico
80 88

Fluorescente

Necessita de componentes auxiliares para seu 

Fluorecente 

Especial
80

Necessita de componentes auxiliares para seu 

em galpões industriais, principalmente em indústrias 

LEDs 210 90

Redução do custo de manutenção, fontes compactas, 

baixa tensão, não emite radiações ultravioleta ou 

aplicadas em iluminação industrial, seja na iluminação 

DICA 

Consulte sempre catálogos atualizados dos fabricantes! Novas tec-

Para o correto funcionamento de algumas lâmpadas é necessário o uso de 

-
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Tabela 9 - Principais acessórios para lâmpadas industriais

Tipo de acessório Descrição

Reator 

convencional

São os mais baratos e usados do mercado para 

esquema de ligação requer um “starter” para 

Reator 

rápida não necessitam de “starter”, já que 

na composição do reator há enrolamentos 

separados para aquecerem os eletrodos da 

de aterramento das partes metálicas como 

Reator eletrônico
potência e maior rendimento, além de eliminarem 

Starter

Reator 

É montado com lâmpadas de vapor de mercúrio 

Para lâmpadas de vapor de sódio, pode estar 

dividido em 3 partes: ignitor + capacitor + reator, 

Reator 

(transformador)

É montado com lâmpadas de vapor metálico 

capacitor externo para completar o esquema de 

Capacitor auxiliar de 

transformador

Parte integrante da ligação entre lâmpada de 

Fonte: Philips (2008)
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-

DICA 

Os catálogos de produtos de lâmpadas disponibilizados pelos fabri-
cantes de lâmpadas trazem esquemas de ligação dessas lâmpadas 

-

Figura 13 - Esquemas de ligação para lâmpadas de alta pressão, reator eletromag-
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Fonte: Philips (2008)

-

Fonte: Philips (2008)

DICA 

 
aplicações das lâmpadas, luminárias e componentes acessó-
rios, você pode consultar os catálogos e informações técnicas de  

 
 

-

-

sionamento de circuitos em re-

-

-

-

-

-


