
 

 

 

Luminária LED pendente V2L – áreas classificadas 
Zona 2 e 22 

Informações do produto 
 
A luminária V2L para zona 2 fornece luz de forma uniforme e nítida 
e é adequada para alturas de montagem mais baixas, espaços  
confinados, túneis ou áreas de serviço. Usando quatro matrizes de 
LED de alto poder e alto brilho, essa luminária pode fornecer níveis 
de iluminação semelhantes a incandescentes de 150 watts. 
 
A V2L fornece a mesma durabilidade e confiabilidade de uma  
luminária de descarga tradicional, juntamente com o baixo custo de 
propriedade e a eficiência energética da tecnologia LED Crouse-
Hinds series. 
 
LEDs de alta performance e um driver eletrônico de estado sólido 
fornecem luz onde você precisa, consumindo uma pequena fração 
dos custos operacionais das tecnologias de iluminação de descarga. 

Características do produto 

Melhor confiabilidade em segurança industrial 

- Temperaturas de superfície fria, leve e de baixo perfil 

- Driver com fusível interno para proteção do circuito de ramificação 

- Sistema LED de 22 watts pode economizar até 85% em custos de 

energia 

- Grau de proteção IP66 

- Adequada para ambientes com gás ou poeira zonas  2 e 22 

- Classe de temperatura T5/T4 

- 5 anos de garantia 

• Temperatura ambiente permissível: 

- Luminária padrão: -25˚C~+55˚C 

 

• Temperatura de cor: 

- Disponíveis em branco frio 5600K ou branco quente 3000K 

 

• Resistentes a  impactos  e a prova de vibrações 

• Isento de mercúrio 

• Acendimento instantâneo sem atraso 

• Vida útil longa e anos em operação sem necessidade de 
manutenção 

Dados técnicos 

Modelo 
Fluxo  

luminoso 
Watts 

Equivalente 
luminárias  

incandescentes 

Economia de 
energia 

V2LC Aprox.1600 22W 150W – 200W Até 85% 

V2LW Aprox.1400 22W 150W – 200W Até 85% 

Modelo 

Max.  

Temperatura 

ambiente 

Classe de  

temperatura 

V2LC/UNV1 S902 55°C T4 
V2LC/DC1 40°C T4 

NV2LC/UNV1 40°C T4 
NV2LC/UNV1 S902 55°C T4 

Marcação Inmetro Ex nA IIC T4 Gc 
Ex tc IIIB T69°C Dc 

Temp. ambiente operação -25˚C~+55˚C 

Distorção Harmônica Total (THD) <20% 

Tensão de alimentação 90 ~ 277Vca 

Fator de potência >0.9 

IRC Branco frio>70, Branco quente>80 

Potência do sistema 22W 

Fluxo luminoso/IRC V2LC: 1633Lm, 5600K >65 
V2LW: 1400Lm, 3000K >82 

Material Alumínio 

Peso Aproximadamente 3kg 

IP (NBRIEC60529) IP66 
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Códigos de pedido  

Estilo de montagem Branco frio Branco quente 

¾” Pendente NV2LCA2/UNV1    NV2LWA2/UNV1 

1” Pendente NV2LCA3/UNV1 NV2LWA3/UNV1 

½” Parede com caixa de junção NV2LCHBF1/UNV1 NV2LWHBF1/UNV1 

¾” Parede com caixa de junção NV2LCHBF2/UNV1 NV2LWHBF2/UNV1 

½” Teto NV2LCHF1/UNV1 NV2LWHF1/UNV1 

¾” Teto NV2LCHF2/UNV1 NV2LWHF2/UNV1 

½” Parede NV2LCHT1/UNV1 NV2LWHT1/UNV1 

¾” Parede NV2LCHT2/UNV1 NV2LWHT2/UNV1 

1-¼” Poste NV2LCHJ4/UNV1 NV2LWHJ4/UNV1 

Dimensões 

Dimensões: mm 

EATON Iluminação  15 


