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DESENVOLVIMENTO 

Projetado na Austrália e fabricado nos Estados Unidos a nova Barra de 
LED ARB Intensity AR40 utiliza a mesma tecnologia patenteada da 
gama dos Faróis LED Intensity. 40 Led´s individuais, dispostos em 
duas linhas, encaixadas numa lente de policarbonato praticamente 
indestrutível num corpo de alumínio fundido. 

O que a torna única num mundo de desenhos semelhantes é o 
dissipador de calor especialmente concebido e um inovador sistema 
de montagem. Estas características são fundamentais para a 
integração perfeita da nova barra de luzes no seu veículo, garantindo o 
máximo desempenho de iluminação e resistência. 
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ALCANCE DE ILUMINAÇÃO 
Disponível em espalhador ou 
projetor. 

Espalhador - composto por uma 
combinação de 24 lentes 
projetoras de 10° e 16 lentes 
espalhadoras de 20°, produzindo 
uma luz auxiliar periférica, 
melhorando a visibilidade à 
distância. 

Projetor - composto por 40 lentes 
projetoras de 10°, que produzem 
um feixe de luz único muito forte 
no final da estrada e uma 
melhoria mais estreita para a 
iluminação periférica. 
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ARREFECIMENTO 

Corpo em alumínio fundido que 
atua como um dissipador do calor 
gerado a partir da eletrónica do 
conjunto de LED´s, aumentando 
assim a eficiência e longevidade da 
barra de luz. 
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SEGURANÇA 

Cada barra é fixa através dos kits 
de montagem específicos, nos kits 
de montagem para tubos todos os 
parafusos anti-roubo são 
encaixados dentro do corpo da 
braçadeira de montagem 
aumentando ainda mais a 
segurança. 

TECNOLOGIA IP68 

Um vedante de borracha entre a 
lente de policarbonato e o corpo de 
alumínio, juntamente com um 
respiro Gore® e conectores 
elétricos Deutsch selados, criam 
uma vedação estanque que 
permitem uma classificação IP68 - 
proteção contra a entrada de 
poeira e submersão até 3 metros. 



TAMPA 
Fabricada numa peça única em 
policarbonato injetado duro de 
3,5mm para maior resistência a 
tampa é 100% transparente não 
interferindo no desempenho de 
saída de luz. 

NOTA: Uma gama de capas 
coloridas também está disponível 
como acessório 
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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. 


