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Cerian 
Módulo de Emergência Especificação Técnica:

Dimensões (mm): Características do Produto: 

 
•  Módulo disponível com as funções opcionais AutoTest, 

DALI e Contato Livre de Potencial

• 5 pólos para reator de Alta Frequência

• 3 anos de garantia do fabricante

• Módulo projetado para lâmpadas T8

Tabela de Dados:

     FFL Código da Comprimento e      Dist. entre pontos 
Módulo Tipo Lâmpadas Células Fator de Fluxo Luminoso Bateria Largura (mm)           de fixação (mm)

SR664/M1 5 pólos 18W, 36W T8 3 18W -13%, 36W - 9% BS153 (M1) NiCd 158 x 22                   150 
   16W, 32W T8  16W - 8%, 32W - 7% 
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Especificações:  
Tensão de Rede   230Vac ±6% 50/60Hz 
Corrente  40mA max
Versão M1  95mA nominal
Temperatura Ambiente  0°C a +50°C
Temperatura do Corpo  +70°C max
Secção do Cabo  0.5 – 1.5mm2
Parafuso de Fixação  M4
Corrente da Carga da Bateria  Versão M1, 95mA nominal

Descrição:  
O módulo CERIAN assegura a operação confiável de lâmpadas fluorescentes. Cada produto incorpora um relé de 5 
pólos e pode ser utilizado com todos os tipos de reatores eletrônicos de alta frequência.

As conexões são feitas em terminais de engate rápido, o que agiliza a fixação dos cabos. O módulo possui também uma 
opção AutoTest, que executa um teste funcional quando conectado à rede de energia, um teste mensal de 30 segundos 
e um teste completo de autonomia a intervalos de 1 ano, como determina a norma internacional IEC62034.

Nossa opção AutoTest também permite verificar e monitorar as instalações de emergência remotamente, utilizando o 
protocolo DALI.

Tecnologia:  
Proteção à Descarga Intensa: Todos os módulos são equipados com um dispositivo padrão de Proteção à Descarga 
Intensa ( DDP - Deep Discharge Protection ), que proporciona máxima segurança à bateria em casos de descarga total ou 
desequilíbrio na capacidade das células.

Isolação do Transformador: Os transformadores Mackwell são projetados para atender todos os requisitos relevantes 
das normas BS EN 60924 e IEC 742. Além de serem embutidos, são equipados com um dispositivo de proteção contra 
super-aquecimento. Os módulos com fonte de alimentação comutada SMPS ( Switched Mode Power Supply ) garantem 
o regime de carga adequado, seja para as baterias de NiCd, ou as de NiMH.
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Diagrama de Ligações: 

1. Diagrama típico para reator com 2 fios e 1 
lâmpada conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Cerian.

2. Diagrama típico para reator com 4 fios e 1 
lâmpada conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Cerian.

5. Diagrama típico para reator com 6 fios e 2 
lâmpadas conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Cerian.

6. Diagrama típico para reator com 7 fios e 2 
lâmpadas conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Cerian.

3. Diagrama típico para reator com 3 fios e 2 
lâmpadas conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Cerian.

4. Diagrama típico para reator de 7 terminais com 
6 fios e 2 lâmpadas conectados ao módulo de 
emergência Mackwell - Cerian.

7. Diagrama típico para reator com 8 fios e 2 
lâmpadas conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Cerian.

8. Diagrama típico para operação em emergência 
de 1 lâmpada com módulo de emergência 
Mackwell - Cerian. 
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