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DESENVOLVIMENTO DE DESIGN 

Projetado na Austrália e fabricado nos Estados Unidos, a gama de 
faróis de condução  LED ARB Intensity foi especificamente 
desenvolvida para as condições de visibilidade mais exigentes do 
mundo. 

A produção de luz branca (imitação mais próxima possível da luz 
solar), aliada a uma lente de policarbonato virtualmente indestrutível, 
fazem destes faróis uma escolha superior. 

Ao contrário das luzes de descarga de alta intensidade (HID), o LED 
não requer tempo para aquecimento e revela uma excelente 
performance em estradas sinuosas produzindo um amplo campo de 
visão. Submersíveis a 3mt, as luzes LED da ARB foram submetidas a 
testes de vibração de acordo com as especificações militares para 
garantir que possam suportar as condições mais extremas. 

Construído a partir de materiais resistentes à corrosão, o corpo de 
alumínio é terminado em um revestimento de pó de poliéster 
texturizado que passa o ISO7253, 3000 horas. 
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DESENVOLVIMENTO DE DESIGN 

Classificação de IP68. 
A classificação IP é usada para especificar o tipo de proteção 
oferecida pelos equipamentos, e está diretamente relacionada com o 
ambiente ao qual o aparelho pode ser submetido. Essas classificações 
são determinadas por testes específicos. O código de IP é composto 
por dois números, o primeiro é referente à proteção contra objetos 
sólidos, já o segundo contra líquidos. Quanto maior o número, maior a 
proteção. O '6' no código refere-se à proteção de partículas sólidas 
(poeiras p. ex.) e é a classificação mais alta. O '8' refere-se à proteção 
de entrada de líquidos (submersíveis a 3mt) e é igualmente a 
classificação mais elevada. 
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Farol LED Intensity AR32 
245.5mmH x 220.5mm W x 119 mmD.

Farol LED Intensity AR21
212.5mmH   x 190.5mmW x 90.2mmD



ARREFECIMENTO 
corpo de farol em alumínio 
fundido permite o arrefecimento 
dos componentes eléctricos 
aumentando assim a eficiência e 
longevidade dos LEDs.  

SEGURANÇA 
equipado com parafuso TORX® 
com pino de segurança,
compatível com a porca de 
segurança de estilo tradicional e 
chave usada nos faróis IPF 
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LED'S 
SMD Osram LEDs para maior 
eficiência e brilho, a placa de 
circuito fica no interior do corpo 
de luz, oferecendo proteção aos 
circuitos avançados durante a
montagem 



ÓPTICA 
a avançada tecnologia de design 
incorpora reflector e lente para 
controlar a luz emitida pelo LED 
com 93% de eficiência, projetado 
para oferecer diferentes padrões de 
projeção de luz, são os únicos 
componentes que diferem 
consoante se trate de um farol 
projector (10 °) ou espalhador (20.º) 

VEDAÇÃO AVANÇADA 
selagem em borracha entre a lente 
de policarbonato e o corpo de 
alumínio confere uma 
impermeabilização permitindo uma 
classificação IP68, para permitir a
expansão do ar aquecido e sucção 
causada pelo arrefecimento rápido se 
imersa, o farol está equipado com um 
respirador de membrana Gore® 
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TAMPA 
fabricada em policarbonato duro 
injetado de 3,5 mm 
para maior resistência, a tampa 
transparente é 100% opticamente 
clara 
Nota: aviso de segurança no rebordo: 
“Fonte de luz de alto rendimento. 
Não olhe diretamente quando a luz 
está a funcionar” 



FIXAÇÃO DA TAMPA 
o design exclusivo do  corpo do 
farol apresenta um encaixe 
ranhurado para evitar a rotação da 
tampa 
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ESPECIFICAÇÕES 
• Corpo em alumínio fundido a alta pressão A360. 
• Lente de policarbonato inquebrável. 
• Tampa de lente de policarbonato moldada estável a UV. 
• Revestimento em pó de poliéster durável resistente a UV 
• Respirador Goretex. 
• Certificado IP68. 
• Conectores impermeáveis Deutsch DT-06. 
• Certificação de vibração MIL810-STDG conforme RoHS. 
• Entrada 10-36 V CC. 
• 90 Watts. 
• Amp draw 6.25A @ 14.4V. 
• 8200 lumens crus. 
• Temperatura de cor: 6500 Kelvin 
• Proteção de sobre / subtensão. 
• Tempo de vida do LED de 50.000 horas. 
• Zero emissões de UV. 
• Temperatura de operação: -40 °C a +63 °C 
• Protegido contra interferências RFI / EMC. 
• Gestão térmica integrada. 
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Farol LED Intensity AR21 espalhador 

Farol LED Intensity AR32 espalhador 
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Farol LED Intensity AR21 projetor 

Farol LED Intensity AR32 projetor 


