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Primian 3 – ST6C 
Módulo de Emergência Especificação Técnica:

Dimensões (mm): Características do Produto: 

 
• Altura do módulo: 30mm

• SmartStart™ aprimora a performance de emergência

• 5 pólos para conexão com o reator

• 3 anos de garantia do fabricante

• Link de otimização

Descrição:  
O módulo PRIMIAN-3™ opera com diversas lâmpadas fluorescentes de 4 pinos, cada qual com sua conexão apropriada, 
assegurando melhor rendimento e duração aos diversos tipos de lâmpadas.

Os módulos PRIMIAN-3™ são dotados de relés de 5 pólos para ligar as 4 conexões da lâmpada, do reator ao inversor, e 
desligar a energia do reator durante o teste da iluminação de emergência. Estes módulos, portanto, podem ser 
conectados de forma segura ao circuito de um reator eletrônico de alta frequência, com isolamento total do 
equipamento, cumprindo especialmente os requisitos de ensaio de Compatibilidade Eletromagnética, EMC.

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.

Fonte de Alimentação Comutada: Produtos com tecnologia Mackwell Switched Mode Power Supply (SMPS) incorporam 
o mais eficiente regulador eletrônico de comutação. Como resultado, estes produtos cobrem uma ampla variação de 
voltagem, reduzem a temperatura de operação, são mais eficientes, mais leves e menores.

Especificações:  
Tensão de Rede  230Vac ± 10% 50/60 Hz
Corrente  80mA max
Temperatura Ambiente  0°C a +50°C
Temperatura do Corpo  +70°C max
Secção do Cabo  0.5 – 1.5mm2

Parafuso de Fixaçao  M4
Corrente da Carga da Bateria  90mA / 210mA nominal 
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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)

ST6C/M1 5 pólos  24W T5 (HE)     6     24W – 12%                         B778 (NiCd) 395 x 38 380 
   39W T5 (HE)     39W – 12%                         BT156 (NiCd – M1) 158 x 22 150 
   49W T5 (HO)    49W – 6%*       
                  54W T5 (HO)    54W – 5%*   
   80W T5 (HO)    80W – 4%*

Obs.: Onde os FFLs estão marcados com * ou em azul , remova o Link de seleção da lâmpada no módulo.
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Diagrama de Ligações: 

1. Diagrama típico para reator com 2 fios e 1 
lâmpada conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Primian 3 ST6C.

5. Diagrama típico para reator com 6 fios e 2 
lâmpadas conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Primian 3 ST6C.

3. Diagrama típico para reator com 3 fios e 2 
lâmpadas conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Primian 3 ST6C.

7. Diagrama típico para reator com 8 fios e 2 
lâmpadas conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Primian 3 ST6C.

2. Diagrama típico para reator com 4 fios e 1 
lâmpada conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Primian 3 ST6C.

6. Diagrama típico para reator com 7 fios e 2 
lâmpadas conectados ao módulo de emergência 
Mackwell - Primian 3 ST6C.

4. Diagrama típico para reator de 7 terminais com 
6 fios e 2 lâmpadas conectados ao módulo de 
emergência Mackwell - Primian 3 ST6C.

8. Diagrama típico para operação em emergência 
de 1 lâmpada com módulo de emergência 
Mackwell - Primian 3 ST6C.
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