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BOX
MANUAL DE PRODUTO E USO

COMPONENTES BOX

Parafusos de fechamento.

Tampa - fechamento.

Vedação.

Corpo.

Cabo de alimentação (vai para luminária).

Prensa-cabo.

Cabo de alimentação (vem da rede).

Tubo camisa.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Leia cuidadosamente as instruções de instalação antes de 
iniciar os procedimentos.

Nunca modifique ou retire partes do produto ou viole 
os lacres presentes em seus fechamentos e parafusos 
identificados. Tal procedimento acarretará na perda da 
garantia e pode tornar o produto perigoso.

Algumas luminárias podem ter opções de trabalho em 
tensão 110 ou 220V. Certifique-se de que a luminária será 
ligada na tensão correta.

Nunca realizar instalação e/ou manutenção das luminárias 
sob más condições climáticas (ex.: chuvas e precipitações).

As luminárias embutidas tem pintura protetora para 
ambientes de pH entre 5 a 8. Para acidez ou alcalinidade 
diversas, deverão ser adotadas medidas de proteção 
diferenciadas. Para esses casos, contate a LIGHTSOURCE.

O material de apoio continuamente atualizado está 
disponível em nosso site www.lightsource.com.br. Caso 
sejam necessárias orientações mais específicas sobre o 
produto (instalação, uso e manutenção), entre em contato 
com a LIGHTSOURCE.

BOX
CAIXA PORTA EQUIPAMENTO

IP67 1,6Kg
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Abrir o cavidade no piso/solo de largura, comprimento e 
profundidade maiores que o tubo camisa.
Instalar condutor e cabo elétrico de alimentação do Box 
(observar o correto uso de cabos de dupla isolação e 
com certificação para instalações subterrâneas).
Instalar condutores e cabos elétricos de alimentação 
das luminárias (observar o correto uso de cabos de 
dupla isolação e com certificação para instalações sub-
terrâneas).
Manter comprimento mínimo de 70cm do cabo interno 
dentro do tubo camisa para manutenção.
Prover lastro em cascalho de 25cm abaixo do tubo camisa 
para sua drenagem, devendo todo o limite interno do tubo 
camisa estar livre para o recebimento somente do equipa-
mento e dos cabos.
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Instalar o tubo camisa observando o alinhamento com 
o piso/solo.
Nunca instalar em superfícies côncavas.
Opcionalmente poder-se-á executar um anel em con-
creto magro para chumbamento do tubo camisa ao 
solo (aplicado juntamente à fixação anti furto do Box 
à camisa).
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Instalar o Box realizando a emenda elétrica entre os 
cabos com dispositivo que assegure IP68 (como emen-
da termo-contrátil, conforme as instruções abaixo, ou 
emenda gel recomendados pela LIGHTSOURCE).
Ao abrir/fechar o produto para realizar a instalação, 
manutenção, ou  troca de equipamento:
(i) apertar e/ou desapertar os parafusos da tampa de 
fechamento em sequência cruzada e em várias passagens;
(ii) observar o posicionamento correto de suas partes 
componentes (como anéis de vedação) e instalá-los 
devidamente limpos para evitar deformações que possam 
comprometer o grau de proteção e tornar o produto 
perigoso; e
(iii) observar o torque mínimo de 5Nm para garantir o 
máximo desempenho de vedação das peças.

CUIDADO! RISCO DE FOGO E CHOQUE ELÉTRICO!
Certifique-se de que a luminária esteja aterrada antes de ser energizada.

SEGURANÇA
Observe sempre os mais atualizados regimentos normativos para 
instalações elétricas e segurança no trabalho.  A LIGHTSOURCE não 
assume nenhuma responsabilidade por danos causados pela instalação 
e manutenção não correspondente às instruções por ela fornecidas ou 
normas vigentes.
Todos os procedimentos de instalação e manutenção devem ser 
realizados pela LIGHTSOURCE, seu agente ou profissional qualificado.
Antes de iniciar os serviços de instalação ou manutenção da luminária, 
desconecte-a da energia e/ou assegure-se de que o circuito encontra-
se desligado.
A luminária e/ou suas partes podem ficar muito quentes durante sua 
operação. Evite contato da pele com as partes quentes para prevenir 
queimaduras.
Nunca manuseie luminárias cujo cabo de alimentação esteja danificado.  
Os componentes e equipamentos eventualmente danificados (inclusive 
lâmpadas, transformadores, reatores, drivers e LEDs) devem ser 
substituídos por outros idênticos e em conformidade com as opções de 
padrão comercializadas pela LIGHTSOURCE.
LEDs, módulos de LEDs e seus drivers eventualmente danificados 
devem ser substituídos apenas pela LIGHTSOURCE em ambiente de 
fábrica ou seu técnico enviado a local apto.
O vidro de proteção da luminária funciona como uma barreira protetora. 
Nunca opere a luminária caso ela esteja sem o vidro de proteção 
devidamente instalado. Caso danificado, ele deve ser substituído.
Deverá ser empregado um disjuntor diferencial residual (DR) de 
sensibilidade 30mA. Para as luminárias que utilizam lâmpadas, essas 
devem ser substituídas antes ou próximo ao final de sua vida útil 
(consultar orientações do fabricante das lâmpadas) a fim de promover 
o melhor uso das luminárias e evitar falhas e/ou maiores prejuízos às 
luminárias.
As luminárias devem ser desligadas por 15 minutos por pelo menos uma 
vez ao dia.

TRANSPORTE
Desconecte a luminária da energia e/ou assegure-se de que o circuito 
encontra-se desligado e aguarde seu resfriamento. Sempre segure a 
luminária pelo seu corpo. Nunca transporte a luminária tracionando-a 
pelo seu(s) cabo(s) de alimentação/ energia.
A luminária contém componentes frágeis a choques e quedas, que 
podem sofrer danos imperceptíveis ao usuário comum mas que 
influenciarão negativamente em sua segurança e funcionamento. 
Havendo choque ou queda do produto, ele deverá ser revisado pela 
LIGHTSOURCE ou técnico qualificado.

LIMPEZA
Mantenha a luminária sempre limpa para obter melhores resultados 
luminosos e garantir maior vida útil ao produto. Antes de iniciar a limpeza, 
certifique-se de que a luminária esteja desconectada da energia e/ou 
que o circuito encontra-se desligado e aguarde seu resfriamento.
Parte externa: use um tecido macio e úmido. Deve-se tomar cuidado 
para não danificar a pintura protetora. Refletores: use um tecido macio e 
detergente de pH neutro não abrasivo.
Vidro: use um tecido macio e úmido e/ou agentes de limpeza adequados 
para vidro.

Introduzir o tubo termo-con-
trátil em um dos cabos a ser 
emendado considerando 
que seu tamanho deverá 
proporcionar uma folga mí-
nima de 1 polegada para 
cada lado da emenda.

1
Realizar a emenda em pro-
longamento dos condutores 
elétricos contidos no cabo 
PP.
 

2
Fazer a isolação dos condu-
tores emendados com fita 
isolante.
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Realocar o tubo termo-con-
trátil verificando se o mes-
mo possui a folga mínima de 
1 polegada para cada lado 
da emenda.

Aquecer o tubo-termocon-
trátil com soprador de ar 
quente garantindo a prote-
ção requerida da emenda.
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