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Prezado Cliente 

PARABÉNS pela boa escolha ao adquirir os equipamentos com a QUALIDADE 

MEDPEJ. Esteja confiante em ter adquirido um produto com tecnologia compatível 

aos melhores do mercado em sua categoria. Esperamos sua visita em nosso site 

medpej.com.br para conhecer toda nossa linha de produtos.  

 

Identificação do produto 

Foco cirúrgico auxiliar FL-2000 AL (LED) 

FL-2000 Nome da família do produto 

A Auxiliar móvel com rodízios 

L Iluminação a LED 

 

D 
D – Painel com Display TFT 

M – Painel com Membrana 

24 Número de LEDS da Cúpula  

 

E 
E – Com módulo de emergência 

Omitido – Sem módulo de emergência 

  



  

 

Modelos de produtos 

Foco auxiliar FL-2000 ALP3 Foco auxiliar FL-2000 ALP10 

Foco auxiliar FL-2000 ALP3E Foco auxiliar FL-2000 ALP10E 

Foco auxiliar FL-2000 ALP4 Foco auxiliar FL-2000 ALD12 

Foco auxiliar FL-2000 ALP4E Foco auxiliar FL-2000 ALD12E 

Foco auxiliar FL-2000 ALP5 Foco auxiliar FL-2000 ALD24E 

Foco auxiliar FL-2000 ALP5E Foco auxiliar FL-2000 ALM12 

Foco auxiliar FL-2000 ALP6 Foco auxiliar FL-2000 ALM12E 

Foco auxiliar FL-2000 ALP6E Foco auxiliar FL-2000 ALM24 

Foco auxiliar FL-2000 ALP7 Foco auxiliar FL-2000 ALM24E 

Foco auxiliar FL-2000 ALP7E Foco auxiliar FL-2000 ALM48 

Foco auxiliar FL-2000 ALP8 Foco auxiliar FL-2000 ALM48E  

Foco auxiliar FL-2000 ALP8E Foco auxiliar FL-2000 ALM96  

Foco auxiliar FL-2000 ALP9 Foco auxiliar FL-2000 ALM96E  

Foco auxiliar FL-2000 ALP9E  

Foco auxiliar FL-2000 ALD12E: 12 LEDS principais e 24 LEDS verde 

auxiliares 

Foco auxiliar FL-2000 ALD24E: 24 LEDS principais e 40 LEDS verde 

auxiliares 

Foco auxiliar FL-2000 ALD48E: 48 LEDS principais e 32 LEDS verde 

auxiliares 

Foco auxiliar FL-2000 ALD96E: 96 LEDS principais e 32 LEDS verde 

auxiliares 

  



  

 

Siglas e abreviações deste manual 

 LED - Light emitting diode (Diodo emissor de luz). 

 RF   - Rádio frequência. 

 Ah   - Ampère hora. 

 V c.a. - Tensão em corrente alternada. 

 V c.c.(dc) - Tensão em corrente contínua. 

 Ra – Índice de reprodução (renderização) de cor. 

 K – Kelvin. 

 Hz – Hertz. 

 lx – lux. 

 Ec – Iluminância central. 

 W/m² - Watt por metro quadrado. 

 UV – Ultravioleta. 
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Descrição do produto 

O Foco cirúrgico auxiliar FL-2000 foi desenvolvido com o que existe de mais 

atual e moderno no mercado. Seu objetivo é fornecer um sistema de iluminação 

eficiente para auxiliar profissionais que atuam em Centros cirúrgicos, CTI’s (Centro 

de terapia intensiva), salas de enfermaria e clínicas onde o ambiente ou tais 

procedimentos exija maior iluminação. 

Interface moderna com informações precisas, comandos intuitivos e 

normatizados. 

Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura 

epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto. 

Possui articulação com movimentos suaves para posicionar a cúpula e partes 

do equipamento.  

Sistema de iluminação uniforme com LEDS potentes e eficientes, distribuídos 

de modo que proporcione ao usuário um equipamento completo e capaz de atingir a 

utilização esperada para sua aplicação profissional, sem causar sombras pela 

interposição de raios ou por interferência do usuário.   

Vida útil prevista para os LEDS de 60.000 horas e baixíssimo consumo. 

Cúpula com distância de trabalho (profundidade) entre 500 mm e 1500 mm.  

Ajuste e centralização do feixe de luz através da empunhadeira que é 

removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia (FL-2000 ALP 

não possui ajuste). 

Produto projetado em conformidade com as normas: 

ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 

2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 / ABNT 

NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-

3: 2010 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 

61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 

2008. 
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Partes do equipamento 

                  

EMPUNHADEIRA AUTOCLAVÁVEL DESTACÁVEL A 

           

DISPLAY TFT O 

              

PAINEL CONTROLE BARGRAPH O 

          

CÂMERA DE VÍDEO FOCO CIRÚRGICO O 

          

BATERIA CHUMBO ÁCIDO 12 V X 7 Ah O 

            

BATERIA CHUMBO ÁCIDO 12 V X 18 Ah O 

      

BATERIA Lí-Fepo4  12,8 V X 30 Ah O 

        

BATERIA CHUMBO ÁCIDO 12 V X 50 Ah *O 

       
LEDS DE POTÊNCIA A 

                  

SUPORTE PARA CÂMERA FOCO CIRÚRGICO O 

A – APLICÁVEL COMO PADRÃO  

  O – OPCIONAL 

 *O – NÃO OPCIONAL P/ FL-2000ALPE, OPCIONAL SOMENTE P/ FL-2000ALE 
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 Não há uso prescrito de outras partes ou materiais além dos citados 

nestas instruções. A MEDPEJ não assumirá responsabilidade alguma por danos 

causados por utilização de peças de reposição e materiais não especificados por 

ela. 

Algumas partes só poderão ser adicionadas ao equipamento durante sua 

fabricação e algumas dependerão de outras partes para sua instalação. Por isso 

sempre sugerimos que entre em contato com um consultor da MEDPEJ para que 

suas necessidades sempre sejam atendidas com o produto certo para sua 

aplicação. 

Foco cirúrgico auxiliar FL-2000 AL  

 Alimentação full-range (toda a faixa) 110 V - 230 V c.a. 50/60 Hz; 

 Sistema de iluminação LED com iluminância disponível entre 31.000 e *160.000 

lx a 1000 mm de distância; 

 Vida útil mínima prevista para os LEDS de 60.000 horas; 

 Controle por painel com teclas e níveis para intensidade da luz, cinco níveis de 

ajuste (20 a 100%) opcional. A temperatura de cor é fixada em 4650 Kelvins +/- 

10% para este modelo com controle por painel; 

 Controle por Display TFT: Tela colorida com touch screen (sensível ao toque) 

com 20 níveis para ajuste da iluminância principal (de 5 a 100%), ajuste do brilho 

do display, data e hora, indicação para o nível de carga da bateria e para a falta 

de energia, idiomas em português, inglês e espanhol, ajuste da temperatura de 

cor e função luz verde para iluminar o ambiente em vídeo cirurgia evitando 

reflexos em monitores (disponível apenas para versão com display TFT); 

 Diâmetro do foco de luz ajustável entre 110 mm e 250 mm aproximadamente e 

distância de trabalho entre 500 mm e 1500 mm;  

 Temperatura de cor variável em 9 níveis (entre 3900 e 5400 Kelvins abrangendo 

a faixa de luz quente, luz neutra e luz fria), somente para os modelos com 

display; 

 Módulo de emergência com bateria interna que permite continuar o 

procedimento na ocorrência de falta de energia; 

 Carregador inteligente de bateria integrado ao produto (modelos com bateria); 

 Indicadores visuais para a falta de alimentação da rede elétrica, falha de 

comunicação, carga e falha da bateria; 
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*A Iluminância de 160.000 lx é atingida a 1000 mm de distância e com a 

temperatura de cor em 4650 K. 

Ilustração 1 – Foco auxiliar FL-2000 AL  

 
 

01 - Empunhadeira 10 - Alojamento da bateria opcional 

02 - Puxador da cúpula  11 - Rodízios 

03 - Conjunto cúpula com LEDS  12 - Módulo de entrada de alimentação 

04 - Articulação da cúpula  
13 - Porta fusível do módulo de entrada 

de alimentação 

05 - Braço articulável  14 - Porta fusível da bateria 

06 - Alavanca de fixação do braço  15 - Cabo de alimentação 

07 - Braço fixo  16 - Painel com display TFT (opcional) 

08 - Coluna 17 - Painel com membrana (opcional) 

09 - Módulo do equipamento  
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IIustração 2 – Foco auxiliar FL-2000 ALP 

 
 

01 - Rodízios 10- Conjunto cúpula com LEDS 

02 - Led ‘Bateria em carga’ 11- Braço articulável 

03 - Alojamento da bateria opcional  12- Alavanca de fixação do braço 

04 - Led ‘Falha da bateria’  13- Braço fixo 

05 - Módulo do equipamento 14- Coluna  

06 - Teclas p/ ajuste da luz 
15- Módulo de entrada de alimentação 

com porta fusíveis 

07 - Tecla Liga/Desliga 16- Cabo de alimentação 

08 - Empunhadeira  17- Porta fusível da bateria 

09 - Articulação da cúpula  
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1 - Componentes do Equipamento 

Descrição Código 

01 Manual de instruções 91.138.0030 

01 Cabo de alimentação destacável (3m) 95.600.0043 

01 S/c. Fonte (FL-2000 AL) 38.385.0176 

01 S/c. Fonte (FL-2000 ALP) 38.385.0217 

01 Coluna com cabeçote (FL-2000 AL) 38.385.0177 

01 Coluna com cabeçote (FL-2000 ALP) 38.385.0219 

04 Parafusos allen cab.aba.crom. 1/4" x 1/2"  95.115.0027 

01 Parafuso allen cab. aba. crom. 1/4" x 3/8"  95.115.0001 

01 Fusível de Vidro 5X20 mm T 10AL, 250V bateria 7Ah (FL-

2000AL) 

95.500.0081 

02 Fusível de Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V (FL-2000 AL) 95.500.0086 

02 Fusível de Vidro 5X20 mm T 2AL, 250V (FL-2000 ALP) 95.500.0075 

01 Fusível Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V bateria 7Ah (FL-

2000ALP) 

95.500.0058 

01 Fusível Vidro 6,3X32 mm F 15AL, 250V bateria 50Ah (FL-

2000AL) 

95.500.0122 
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2 - Classificação do equipamento 

Classificação conforme ABNT NBR IEC 60601-1 

Proteção contra choque 

elétrico 

Tipo: Equipamento de classe I 

Com aterramento para proteção. 

Grau: Não possui Parte aplicada. 

Proteção contra a penetração 

nociva de materiais 

particulados e de líquidos 

IP54 – Cabeçote protegido contra poeira e contra 

projeção d’água (opcional). 

IP20 – Gabinete principal e cabeçotes protegidos 

contra objetos sólidos estranhos de  de 12,5 

mm e maior; não protegido contra gotas d’água. 

Modo de operação Operação Contínua. 

Grau de segurança de 

aplicação em presença de 

mistura anestésica inflamável 

com o ar, oxigênio ou óxido 

nitroso 

Equipamento não adequado ao uso na presença de 

gases anestésicos inflamáveis. 

Grau de segurança de 

aplicação na presença de 

ambiente rico em oxigênio 

Equipamento não adequado ao uso na presença de 

ambiente rico em oxigênio. 

Tipo de equipamento e 

instalação 

Equipamento móvel – Podendo ser movido de 

um local para outro, entre os intervalos de sua 

utilização, sendo suportado por suas próprias 

rodas ou pés. 
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3 - Especificações Técnicas 

Tabela 1 – Especificações técnicas  

MODELOS 

POTÊNCIA 
TOTAL DO 

EQUIPAMENTO 
(W) 

POTÊNCIA 
POR 

CABEÇOTE 
(W) 

POTÊNCIA 
(VA) 

ILUMINÂNCIA 
(lx) 

ALIMENTAÇÃO 
POR 

CABEÇOTE 
(Vcc) 

FUSÍVEIS DA 
REDE 

(2X POR 
EQUIPAMENTO) 

Foco auxiliar 

FL-2000 ALP3 
15,4 9 

 

43,5 31.000 15 
Vidro 5X20 mm T 

2AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP3E 

38,5 9 

 

87 31.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

2AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP4 

18,4 12 

 

51,9 37.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

2AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP4E 

41,5 12 

 

93,8 37.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

2AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP5 

21,4 15 

 

60,3 43.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP5E 

44,5 15 

 

100,5 43.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP6 

24,4 18 

 

68,8 49.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP6E 

47,5 18 

 

134 49.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP7 

27,4 21 

 

77,3 55.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP7E 

50,5 21 

 

142,4 55.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP8 

30,4 24 

 

85,7 61.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP8E 

53,5 24 

 

150,9 61.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP9 

33,4 27 

 

94,2 67.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP9E 

56,5 27 

 

127,7 67.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP10 

36,4 30 

 

82,2 70.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 

Foco auxiliar 

FL-2000 

ALP10E 

59,5 30 

 

134,5 70.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

3,15AL, 250V 
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Tabela 1 – Especificações técnicas (continuação) 

MODELOS 

POTÊNCIA 
TOTAL DO 

EQUIPAMENTO 
(W) 

POTÊNCIA 
POR 

CABEÇOTE 
(W) 

POTÊNCIA 
(VA) 

ILUMINÂNCIA 
(lx) 

ALIMENTAÇÃO 
POR 

CABEÇOTE 
(Vcc) 

FUSÍVEIS DA 
REDE 

(2X POR 
EQUIPAMENTO) 

Foco auxiliar FL-

2000 ALM12 
42,4 35 

 

95,8 100.000 

 

15 
 

Vidro 5X20 mm T 

5AL, 250V 

Foco auxiliar   

FL-2000 

ALM12E 

(7Ah) 

62,5 35 

 
 

141,2 

 

 
 

100.000 

 
 

15 

 

Vidro 5X20 mm T 

5AL, 250V 

Foco auxiliar   

FL-2000 

ALM12E/ALD

12E 

83 35 

 
 

97 100.000 

 
 

15 

 

Vidro 5X20 mm T 

5AL, 250V 

Foco auxiliar FL-

2000 ALM24 
62,5 50 

 

76,5 160.000 

 

15 Vidro 5X20 mm T 

5AL, 250V 

Foco auxiliar   

FL-2000 

ALM24E/ALD24E 

115 50 

 

130 160.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

5AL, 250V 

Foco auxiliar FL-

2000 ALM48 
62,5 50 

 

76,5 160.000 
 

15 
Vidro 5X20 mm T 

5AL, 250V 

Foco auxiliar   

FL-2000 

ALM48E/ALD48E 

115 50 

 

130 160.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

5AL, 250V 

Foco auxiliar FL-

2000 ALM96 
62,5 50 

 

76,5 160.000 

 

15 Vidro 5X20 mm T 

5AL, 250V 

Foco auxiliar   

FL-2000 

ALM96E/ALD96E 

115 50 

 

130 160.000 

 

15 
Vidro 5X20 mm T 

5AL, 250V 

 

NOTA: A Iluminância (lx) é dada a uma distância de 1000 mm com temperatura de cor de  

4650 K.  
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Tabela 1.1 – Especificações técnicas e iluminância 

Tensão de alimentação 110 - 230 V c.a. 

Frequência de alimentação 50/60 Hz 

Índice de reprodução de cor Ra  ≥ 95 

Índice específico R9  > 73 

Irradiância total a 850 mm de distância Ee < 505 W/m² 

Irradiância total a 1000 mm de distância Ee < 465 W/m² 

Temperatura de cor referência para as 

medições realizadas 
4650 K 

Temperatura de cor mínima 3900 K  

Temperatura de cor máxima 5400 K 

Diâmetro d50 (50% da Iluminância central) 131 mm 

Diâmetro do campo luminoso d10  225 mm 

Relação d50 / d10 0,582 

Iluminância remanescente com obstrução de 

uma máscara 
58% de Ec 

Iluminância remanescente com obstrução de 

duas máscaras 
52% de Ec 

Iluminância remanescente com tubo 

padronizado 
94% de Ec 

Iluminância remanescente dentro de tubo 

padronizado com obstrução de uma máscara 
51% de Ec 

Iluminância remanescente dentro de tubo 

padronizado com obstrução de duas 

máscaras 

50% de Ec 

Profundidade da iluminação (L1 + L2) 60% 507 mm 

 

  



  

17 

Tabela 2 – Especificações das baterias e fusíveis 

Tipo de bateria Chumbo Ácido (Estacionária); 

Fosfato de ferro de lítio (Li-Fepo4 - IEC 

62133). 

Tensão da bateria (VDC) 12 V (Chumbo ácido); 

12,8 V (Li-Fepo4 - IEC 62133).  

Capacidade da bateria (Ah)  7 Ah, 18 Ah e 50 Ah (Chumbo ácido); 

30 Ah (Li-Fepo4 - IEC 62133). 

*Fusível da bateria Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V (FL-2000 

ALP3E, Bateria 12V X 7Ah); 

 

Vidro 5X20 mm T 10AL, 250V (FL-2000 

ALP7E, Bateria 12V X 7Ah); 

 

Vidro 6,3X32 mm F 15A, 250V (FL-2000 com 

12 LEDS ou mais, Bateria 12V X 18Ah/50Ah);  

       *Ah - Ampère/hora 

 
Obs.: A Tabela 2 é aplicável somente para equipamentos com módulo de 

emergência.  

4 - Condições do Ambiente 

4.1 - Condições para armazenamento e transporte 

 Faixa de temperatura: -10°C a + 50° C. 

 Faixa de umidade relativa: 10 a 100%. 

 Faixa de pressão atmosférica: 86 kPa a 106 kPa. 

4.2 - Ambiente de operação 

 Faixa de temperatura: +5°C a +40°C. 

 Faixa de umidade relativa: 10% a 75%. 

 Faixa de pressão atmosférica: 86 kPa a 106 kPa. 
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5 - Transporte 

O FL-2000 AL é transportado em embalagem de madeira especialmente 

projetada para proporcionar a integridade do produto. 

Durante o manuseio, o FL-2000 requer cuidados com seu transporte. Ao 

manusear a embalagem deve-se proceder a partir de sua base. Jamais transporte 

ou armazene fora da posição indicada na embalagem, correndo risco de eliminar 

solução ácida da bateria (somente modelo com módulo de emergência). 

6 - Simbologias do Produto 

Tabela 3 – Simbologias do produto 

 Atenção  Bateria em carga 

 
Ligado em modo bateria 

 
 Falha da bateria 

 Corrente alternada 
 

Ligado para parte do 

equipamento 

 Corrente contínua  Falta de alimentação elétrica 

   Aterramento funcional  

Aterramento de proteção 

contra  choque elétrico 

 Fusível de segurança 
 

Siga as intruções para 

utilização 

 Número de série 
 

Data de fabricação 

 Falha de comunicação   
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7 - Simbologias para armazenamento e transporte 

Tabela 4 – Simbologias para armazenamento e transporte 

3

 

Número máximo 

de empilhamento  

Este lado para 

cima 

 
Frágil 

 -10°C min.

50°C max.

  

Limite de 

temperatura 

 

Mantenha longe 

da chuva 
 

Mantenha longe 

da luz  solar 

10%

100%

  

Limite umidade 

relativa incluindo 

condensação 
86 KPa

106 KPa

  

Limite de pressão 

atmosférica 

 

8 - Precauções para segurança 

ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser 

conectado apenas a uma rede de alimentação com aterramento para proteção. 

 Nenhuma modificação neste equipamento é permitida. 

 Os Focos cirúrgicos da família FL-2000 AL são considerados equipamentos 

eletro médicos e somente devem ser utilizados por um profissional médico 

devidamente capacitado. 

 Mantenha o equipamento limpo e asséptico. 

 Em caso de dano ou defeito não utilize o equipamento e contate nossa 

assistência técnica autorizada. 

 Os Focos cirúrgicos da família FL-2000 AL atendem as normas técnicas de 

compatibilidade eletromagnética se utilizados com as partes fornecidas pela 

MEDPEJ e devidamente descritas neste manual. 

 O uso de outra parte diferente daquelas especificadas neste manual, e/ou a 

substituição de componentes internos nestes equipamentos podem resultar em 
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aumentos de emissões ou ate mesmo diminuição da imunidade eletromagnética do 

equipamento. 

 Os Focos cirúrgicos da família FL-2000 AL não devem ser utilizados adjacentes 

a outros equipamentos. Caso esta forma de uso seja imprescindível e necessária, o 

equipamento deve ser acompanhado para verificação da sua operação normal na 

configuração em que será usada. 

 Os Focos cirúrgicos da família FL-2000 AL requerem precauções especiais em 

relação a sua compatibilidade eletromagnética e precisa ser instalado e colocado em 

funcionamento de acordo com as informações sobre compatibilidade 

eletromagnética fornecidas neste manual de instruções. 

 Os equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis podem afetar 

equipamentos eletro médicos. 

 Nenhuma parte ou acessório do equipamento pode passar por assistência ou 

manutenção durante a utilização com um paciente. 

 O FL-2000 é contra indicado de ser utilizado para qualquer outra finalidade que 

não seja aquela especificada neste manual. 

  A unidade principal não deve ser exposta ou imersa em líquidos. 

 A operação conjunta de um equipamento cirúrgico de alta frequência pode 

prejudicar o funcionamento do FL-2000. 

 Se a tela de proteção dos LEDS quebrar, ela deve ser substituída antes de 

reutilizar o equipamento. 

 O FL-2000 não produz efeitos fisiológicos sobre o operador ou paciente. 

 A sobreposição de campos luminosos de várias luminárias pode gerar o risco de 

produção de muito calor no campo cirúrgico e exceder o limite de irradiação UV. 

Utilize somente bateria certificada, compatível com aquela descrita nas 

especificações técnicas deste manual e de preferência fornecidas pela MEDPEJ. 
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9 - Instalação do Produto 

ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser 

conectado apenas a uma rede de alimentação com aterramento para proteção. 

O FL-2000 AL deverá ser instalado somente por profissional capacitado ou 

aquele designado pelo fabricante. 

O produto perderá a garantia caso as informações abaixo não sejam seguidas: 

 Utilize circuito de alimentação com sistema de aterramento adequado (caso não 

haja aterramento, poderá haver riscos de segurança). 

 Instale o seu equipamento em local apropriado, protegido de raios solares e 

umidade. 

 Não compartilhe o mesmo circuito elétrico com outros equipamentos. 

 Verifique o consumo elétrico e a tensão de alimentação deste equipamento nas 

especificações técnicas deste manual. 

 Contate a assistência técnica MEDPEJ para eventuais dúvidas e/ou problemas 

que venham ocorrer com seu equipamento durante a instalação. 

 Esquemas de circuitos, listas de partes e peças serão fornecidos somente 

mediante acordo entre o fabricante e a instituição solicitante. 

  



  

22 

9.1 - Relação de pesos FL-2000 AL 

Tabela 5 – Pesos bruto e líquido FL-2000 AL 

EQUIPAMENTO 
PESO BRUTO 

(Kg) 
PESO LÍQUIDO 

(Kg) 

Foco auxiliar 3 LEDS sem emergência 22,3 14,2 

Foco auxiliar 3 LEDS com emergência 24,3 16,2 

Foco auxiliar 4 LEDS sem emergência 22,4 14,3 

Foco auxiliar 4 LEDS com emergência 24,4 16,3 

Foco auxiliar 5 LEDS sem emergência 22,5 14,4 

Foco auxiliar 5 LEDS com emergência 24,5 16,4 

Foco auxiliar 6 LEDS sem emergência 22,6 14,5 

Foco auxiliar 6 LEDS com emergência 24,6 16,5 

Foco auxiliar 7 LEDS sem emergência 22,7 14,6 

Foco auxiliar 7 LEDS com emergência 24,7 16,6 

Foco auxiliar 8 LEDS sem emergência 22,8 14,7 

Foco auxiliar 8 LEDS com emergência 24,8 16,7 

Foco auxiliar 9 LEDS sem emergência 22,9 14,8 

Foco auxiliar 9 LEDS com emergência 24,9 16,8 

Foco auxiliar 10 LEDS sem emergência 23,0 14,9 

Foco auxiliar 10 LEDS com emergência 25,0 16,9 

Foco auxiliar 12 LEDS sem emergência 87 47 

Foco auxiliar 12 LEDS com emergência 99 59 

Foco auxiliar 24 LEDS sem emergência 91 51 

Foco auxiliar 24 LEDS com emergência 103 63 

Foco auxiliar 48 LEDS com emergência 113 73 

Foco auxiliar 96 LEDS com emergência 119 79 
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9.2 - Procedimentos para instalação 

9.2.1 - Foco auxiliar FL-2000 AL 

1 - Ligue os fios através dos conectores (01) e (02), (03) e (04) e os posicionem 

dentro da coluna (06). 

2 - Encaixe e fixe a coluna através dos parafusos (05). 

3 - Coloque o fusível da bateria (se aplicável) conforme especificações técnicas da 

página 16, tabela 2 deste manual. 

4 - Conecte o cabo de alimentação no equipamento e na rede elétrica e então o 

mesmo estará pronto para uso. 

 
ATENÇÃO: Somente conecte o FL-2000 AL na rede elétrica após ter realizada toda 

a instalação.  

Ilustração 3 – Instalação FL-2000 AL 
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9.2.2 - Foco auxiliar FL-2000 ALP 

1 - Posicionar a coluna (04), passar os fios (06) dentro da coluna e ligar os fios 

através dos conectores (01) e (02). 

2 - Encaixe e fixe a coluna através dos parafusos (03). 

3 - Encaixe o braço fixo (08) à coluna, posicione o chanfro (07) do braço fixo no furo 

superior da coluna e coloque o parafuso limitador (05). 

4 - Coloque o fusível da bateria (se aplicável) conforme especificações técnicas da 

página 16, tabela 2 deste manual. 

5 - Conecte o cabo de alimentação no equipamento e na rede elétrica e então o 

mesmo estará pronto para uso. 

 

ATENÇÃO: Somente conecte o FL-2000 ALP na rede elétrica após ter realizada 

toda a instalação. 

Ilustração 4 – Instalação FL-2000 ALP 
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10 - Medidas e articulações FL-2000 AL / ALP 

As medidas dos equipamentos estão em (mm).  

Ilustração 5 – Medidas e articulações FL-2000 AL 
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Ilustração 6 – Medidas e articulações FL-2000 ALP 
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Ilustração 7 – Medidas Cúpulas FL-2000 AL 

 

CÚPULA C/ 3 LEDS 

 

CÚPULA C/ 7 LEDS 

 

 

CÚPULA C/ 12 LEDS 

 

 

CÚPULA C/ 24 LEDS 

 

 

CÚPULA C/ 48 LEDS 

 

 

 

CÚPULA C/ 96 LEDS 
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11 - Cuidados e Manuseio 

Mantenha o equipamento conectado a rede de alimentação para manter a 

bateria sempre carregada (se a bateria for aplicável). 

Instale seu equipamento em local apropriado, protegido de raios solares e de 

umidade. 

12 - Instruções de uso 

ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deverá 

ser conectado apenas a uma rede de alimentação com aterramento para proteção. 

Antes de iniciar a utilização do equipamento observar a distância mínima entre 

o operador e o equipamento que deve ser de 500 milímetros e, entre outras pessoas 

que não sejam o paciente e o equipamento, a distância mínima recomendada é de 2 

metros; a distância mínima entre o equipamento e o paciente deve ser de 800 

milímetros. Evite deixar o equipamento próximo a obstáculos, deixe o braço afastado 

no mínimo 3 metros de ambas as direções para realizar as articulações livremente.  

As funções do equipamento utilizadas com frequência são aquelas operadas 

através do painel de comandos para ajustar a intensidade da luz do FL-2000; as 

principais funções estão relacionadas ao ajuste da intensidade de luz e à 

temperatura de cor. 
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12.1 - Foco cirúrgico FL-2000 ALD (Painel controle por display TFT) 

Feita a instalação do produto conforme item 9 deste manual, conecte o cabo de 

alimentação na rede elétrica e siga os passos abaixo. 

1 - Para ligar os LEDS do equipamento, pressione e solte uma vez a tecla “Liga” (01) 

no painel. 

       Ilustração 8 – Tecla liga 

 
 

2 - Posicione o equipamento a uma distância entre 800 e 1000 mm do campo a ser 

iluminado, ajuste o diâmetro do feixe de luz girando a empunhadeira, e então o 

equipamento estará pronto para ser utilizado. 

3 - Para desligar o equipamento pressione e segure a tecla “Liga/Desliga” (01) até a 

luz se apagar. 

4 - Demais comandos deverão ser realizados com toque na tela do display.
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Ilustração 9 - Tela principal FL-2000 ALD 

(1) - Diminui a intensidade da luz. 

(2) - Aumenta a intensidade da luz. 

(3) - Acionamento da luz verde “ENDO”. 

 

(4) - Temperatura de cor. 

(5) - Data e hora. 

(6) - Nível de carga da bateria. 

(7) - Funcionamento pela rede elétrica. 

(8) - Funcionamento pelo modo bateria. 

(9) - Menu de configurações. 

(10) - Desligamento dos LEDS e salvamento das configurações feitas no display. 

 

Quando a função “ENDO” (luz verde) é acionada, os LEDS de potência 

apagam necessitando novamente serem ajustados. A luz verde não possui ajuste. 

Para demais simbologias mostradas no display, consultar a página 19 deste 

manual.   
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12.1.1 - Tela para ajuste da temperatura de cor 

Ilustração 10 - Temperatura de cor FL-2000 ALD  

 

 

(1) - Área de toque para seleção da temperatura de cor. 

(2) - Tecla retorna. 

 
 3900 Kelvins – Luz quente (Luz amarela). 

 4650 Kelvins – Luz neutra (Luz branca). 

 5400 Kelvins – Luz fria (Luz com tom azulado). 
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12.1.2 - Tela Menu de configurações 

Ilustração 11 – Menu de configurações 

 

 
(1) - Ajuste data e hora. 

(2) - Ajuste do brilho da tela. 

(3) - Manutenção (uso exclusivo da Medpej, não acessível para o usuário). 

(4) - Seleção de idiomas. 

(5) - Informações sobre o software. 

(6) - Tecla retorna. 

 

1 - Data e hora 

 

2 - Brilho da tela 

 

4 - Idiomas 

 

5 - Sobre o software 
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12.2 - Foco cirúrgico FL-2000 ALM (Painel controle por membrana) 

Feita a instalação do produto conforme item 9 deste manual, conecte o cabo de 

alimentação na rede elétrica e siga os passos abaixo. 

1 - Pressione e solte uma vez a tecla “Liga” (1) no painel de comandos, depois 

selecione a intensidade desejada pressionando as teclas (+) e (–) ; os LEDS (1-5) da 

membrana alternam de posição conforme a intensidade selecionada. 

2 - Posicione o equipamento a uma distância entre 500 e 1000 mm do campo a ser 

iluminado, ajuste o diâmetro do feixe de luz girando a empunhadeira, e então o 

equipamento estará pronto para uso. 

3 - Para desligar pressione e segure a tecla “Liga” (1) até as luzes se apagarem. 

Ilustração 12 – Membrana FL-2000 ALM 
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12.2.1 - Painel Status de funcionamento FL-2000 ALME 

1 - Equipamento em stand by. 

2 - Bateria sendo carregada (se estiver totalmente descarregada pode levar até 06 

horas para carregar). 

3 - A bateria não foi identificada pelo equipamento. 

4 - Quando falta alimentação através da rede elétrica ou então os fusíveis da 

entrada de alimentação estão danificados. 

Ilustração 13 – Painel de Status FL-2000 ALME 
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12.3 - Foco cirúrgico FL-2000 ALP (controle por membrana no gabinete 

principal) 

Feita a instalação do produto conforme item 9 deste manual, conecte o cabo de 

alimentação na rede elétrica e siga os passos abaixo. 

1 - Tecla Liga/Desliga. 

2 - Teclas para aumentar (+) e diminuir (-) a intensidade da luz. 

3 - Equipamento em stand by. 

4 - Bateria sendo carregada (se estiver totalmente descarregada pode levar até 06 

horas para carregar). 

5 - A bateria não foi identificada pelo equipamento. 

6 - Quando falta alimentação através da rede elétrica ou então os fusíveis da 

entrada de alimentação estão danificados. 

Ilustração 14 – Membrana FL-2000 ALP 
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12.4 - Ajuste do feixe de luz do campo de iluminação 

Para ajustar o foco do campo de iluminação cirúrgico, posicione a cúpula a 

1000 mm do ponto a ser iluminado e rotacione a empunhadeira em sentido horário 

ou anti-horário até encontrar o melhor ajuste da luz (ajuste não aplicável p/ FL-2000 

ALP). 

Ilustração 15 – Ajuste do feixe de luz pela empunhadeira 

 

 

13 - Funcionamento do modo emergência 

Quando o FL-2000 está ligado na rede elétrica e ocorre a falta de energia, 

automaticamente ele entra no modo emergência (bateria) mantendo todos os LEDS 

acesos e retornando ao modo normal (rede) assim que a energia é restabelecida. 

Tabela 6 – Autonomia aproximada da bateria 

MODELO TEMPO DE DURAÇÃO BATERIA 

Foco auxiliar 03 LEDS  300 min. 12 V X 7 Ah 

Foco auxiliar 07 LEDS  150 min. 12 V X 7 Ah 

Foco auxiliar 12 LEDS  540 min. 12 V X 50 Ah 

Foco auxiliar 12 LEDS  360 min. 12 V X 18 Ah 

Foco auxiliar 12 LEDS 100 min. 12 V X 7 Ah 

Foco auxiliar 24 LEDS  360 min. 12 V X 50 Ah 

Foco auxiliar 24 LEDS 180 min. 12 V X 18 Ah 

Foco auxiliar 48 LEDS  360 min. 12 V X 50 Ah 

Foco auxiliar 96 LEDS  360 min. 12 V X 50 Ah 
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Obs.: A autonomia da bateria é calculada considerando o ajuste na intensidade 

máxima da luz. Caso utilize o produto em intensidades menores a autonomia será 

sempre maior proporcionalmente. 

14 - Desempenho essencial 

O uso pretendido deste equipamento é gerar iluminação suficiente ao usuário 

para que ele possa realizar o procedimento com nitidez no campo cirúrgico, 

provendo a iluminância descrita neste manual conforme o modelo de cada 

equipamento. 

15 - Limpeza e desinfecção 

 Antes de iniciar os procedimentos, desligue o equipamento e retire o cabo de 

alimentação da energia. 

 A ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL deve seguir todos os requisitos nacionais 

para higiene e desinfecção. 

Limpe o equipamento usando um pano levemente umedecido com álcool 

isopropílico para remover a poeira, sujeira, etc. 

Se o equipamento estiver sujo com sangue ou outro material infectante do 

paciente, primeiro limpe todos os restos brutos usando um pano macio levemente 

umedecido com solução detergente. Limpe então o equipamento com um pano 

levemente umedecido com álcool etílico 70% ou isopropílico. 

Remova a sujeira do acrílico usando uma gaze ou pano levemente umedecido 

com álcool etílico 70% ou álcool isopropílico. 

Certifique-se de que não há nenhum líquido remanescente nas partes. Após ter 

limpado com álcool, esteja certo que secaram completamente. 

A Empunhadeira deve ser esterilizada em autoclave a vapor na temperatura de 

134°C por 20 minutos. A Empunhadeira está sujeita a desgaste natural devido aos 

ciclos de esterilização, portanto, verifique a integridade da mesma sempre após 

cada esterilização e a substitua caso apresente sinais de deterioração. 
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16 - Manutenção preventiva 

O Foco cirúrgico FL-2000 AL tem vida útil mínima prevista de 5 anos.  

A vida útil prevista para a bateria (se aplicável) é de aproximadamente 2 anos. 

A substituição dos LEDS deverá ser feita apenas pela fábrica ou assistência 

técnica autorizada. 

Para que o equipamento funcione em sua plenitude com precisão e segurança 

é recomendado anualmente pelo fabricante realizar uma manutenção preventiva 

para testes, calibração de funções e verificação da bateria pela fábrica, 

representante técnico autorizado ou profissional capacitado pela MEDPEJ. 

Inspecione periodicamente a integridade dos gabinetes e verifique se as partes 

metálicas estão livres de oxidação. Se houver dano em qualquer uma destas partes 

encaminhe o equipamento para assistência técnica autorizada pela MEDPEJ. 

Veja abaixo o cronograma de manutenção para o FL-2000. 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO 
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USUÁRIO/ 

MEDPEJ/ 

ASSIST. 

TÉCNICA 

 

 

MEDPEJ / ASSIST.TÉCNICA 
 

Manutenção preventiva e calibração de funções     

*Substituição da bateria FL-2000 ALE     

Substituição da bateria FL-2000 ALPE     

*Ajuste dos freios do braço e da cúpula     

*Aperto dos parafusos de fixação da coluna      

Vida útil do equipamento     

* O usuário poderá fazer a manutenção desde que possua equipe técnica 

especializada na sua clínica ou hospital. 
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ATENÇÃO: 

O intervalo de tempo previsto para as manutenções especificadas no 

cronograma de manutenção é aproximado, podendo sofrer pequenas variações 

conforme a utilização do equipamento pelo usuário. 

17 - Substituição dos fusíveis  

1 - Desligue o equipamento e retire o cabo de alimentação (02) da rede elétrica, em 

seguida desconecte o cabo de alimentação do equipamento (01) antes de retirar os 

fusíveis.  

2 - Retire a tampa do porta fusíveis (03) flexionando-a para fora através do chanfro 

no centro do mesmo. 

3 - Substitua os fusíveis (04) e encaixe novamente. 

4 - Para o fusível da bateria, desenroscar a tampa do porta fusível (05), substituir o 

fusível (06) e rosquear a tampa ao porta fusível novamente. 

5 - Consultar as especificações técnicas dos fusíveis nas páginas  14, 15 e 17 deste 

manual. 

Ilustração 16 – Substituição dos fusíveis FL-2000 AL 
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Ilustração 17 – Substituição dos fusíveis FL-2000 ALP 

 
 

18 - Verificação da bateria FL-2000 ALE / ALPE 

Verificar semanalmente o funcionamento da bateria ligando o FL-2000 na rede 

elétrica e depois retirando o cabo de alimentação da tomada para forçar a entrada 

do equipamento no modo de emergência. Caso o equipamento desligue, analisar a 

possibilidade de substituição da bateria interna.  

O FL-2000 AL com modo emergência possui carregador de bateria interno, 

portanto a bateria é carregada automaticamente sem a necessidade de intervenção 

do usuário. 

Caso o equipamento não seja utilizado por um período de até três meses, retire 

o fusível do porta fusível da bateria para evitar a descarga da mesma. 

Preventivamente efetue a troca da bateria chumbo ácido uma vez a cada 12 

meses. 
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19 - Substituição da bateria 

1 - Desligue o equipamento e retire o cabo de alimentação (02) da rede 

elétrica, em seguida desconecte o cabo de alimentação do equipamento (01).  

Retire também o fusível (03) da bateria. 

2 - Retire a tampa frontal do módulo (04) soltando os parafusos frontais (05) e puxe-

a para fora. 

3 - Solte o parafuso de fixação da bateria (06) e os terminais da bateria (07). Antes 

de substituir a bateria verifique se a nova bateria possui polaridades (terminais + e -) 

iguais a atual. Atenção para não ligar a bateria com as polaridades (terminais + e -) 

invertidas. 

4 - Utilize somente baterias certificadas, compatíveis com aquelas descritas nas 

especificações técnicas deste manual e de preferência fornecidas pela MEDPEJ. 

Ilustração 18 - Substituição da bateria FL-2000 ALE 
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ATENÇÃO: A substituição  da bateria do FL-2000 ALPE deverá ser efetuada 

somente pelo fabricante ou assistência técnica autorizada. 

20 - Freios FL-2000 AL / ALP 

20.1 - Freios FL-2000 AL 

1 - Apertar os parafusos (02) para regular os freios do garfo e cabeçote, aliviando a 

porca de travamento do parafuso antes de ajustar. 

2 - Para ajuste da articulação, apertar ou aliviar a alavanca do freio (03). 
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20.2 - Freios FL-2000 ALP7 

1 - Apertar os parafusos (01) para regular os freios do garfo e cabeçote, aliviando a 

porca de travamento do parafuso antes de ajustar. 

2 - Para ajuste da articulação, apertar ou aliviar a alavanca do freio (02). 

 

 

  



  

  
44 

 

20.3 - Freios FL-2000 ALP3 

1 - Apertar os parafusos (01) para regular os freios do garfo e cabeçote, aliviando a 

porca de travamento do parafuso antes de ajustar. 

2 - Para ajuste da articulação, apertar ou aliviar a alavanca do freio (02). 
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21 - Descarte do Produto 

Os materiais descartáveis não devem ser reutilizados mesmo se submetidos a 

um processo de limpeza e esterilização. Os materiais descartáveis e resíduos devem 

ser descartados em locais apropriados conforme procedimentos especiais para lixos 

hospitalares. 

O descarte do FL-2000 AL ou suas partes após sua ineficácia deve ser feito 

conforme as Boas Práticas hospitalares e respeitar a diretiva de descarte de 

equipamento eletroeletrônico vigente no país, estado e município de utilização. 

O descarte da bateria deve ser feito em pontos de coleta e nunca deve ser 

dispensado em lixo comum ou diretamente no meio ambiente. 

O descarte inapropriado do equipamento, resíduos e partes podem causar 

contaminação ao meio ambiente. 
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22 - Compatibilidade Eletromagnética 

Declaração do fabricante com relação a norma ABNT NBR IEC 60601-1-2 – 

Compatibilidade eletromagnética. 

 

Diretrizes e Declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas 

O FL-2000 é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o 
comprador ou usuário do FL-2000 garanta que este seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaios de Emissões Conformidade Ambiente Eletromagnético - Diretrizes 

Emissões de RF  
ABNT NBR IEC CISPR 
11 

Grupo 1 

O FL-2000 utiliza energia de RF apenas para 
suas funções internas. Portanto, suas emissões 
de RF são muito baixas e provavelmente não 
causarão qualquer interferência em 
equipamentos eletrônicos próximos. 

Emissões de RF  
ABNT NBR IEC CISPR 
11 

Classe A 

O FL-2000 é apropriado para uso em todos os 
estabelecimentos, incluindo domicílios e aqueles 
diretamente conectados à REDE PÚBLICA DE 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA de baixa tensão que 
alimenta as edificações utilizadas como 
domicílios. 

Emissões de 
harmônicos IEC 
61000-3-2 

Classe A 

Emissões devido à 
flutuação de 
tensão/cintilação  
IEC 61000-3-3 

Conforme 
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Diretrizes e Declaração do fabricante – imunidade eletromagnética 

O FL-2000 é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou 
usuário do FL-2000 garanta que este seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaio de Imunidade 
Nível de Ensaio da 

ABNT NBR IEC 
60601 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente Eletromagnético - 
Diretrizes 

Descarga eletrostática 
(ESD) 
 
IEC 61000-4-2 

±2, ±4 e ±6 kV por 
contato  
 
±2, ±4 e ±8 kV pelo ar  
 

±2, ±4 e ±6 kV por 
contato  
 
±2, ±4 e ±8 kV pelo ar  
 

Convém que os pisos sejam de 
madeira, concreto ou cerâmica. 
Se os pisos estiverem recobertos 
com material sintético, convém 
que a umidade relativa seja de 
pelo menos 30%. 

Transitórios elétricos    
rápidos/salva (“Burst”) 
 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV nas linhas de 
alimentação 
 
± 1 kV nas linhas de 
entrada/saída 

± 2 kV nas linhas de 
alimentação 
 
± 1 kV nas linhas de 
entrada/saída 

Convém que a qualidade da 
alimentação da rede elétrica seja 
típica de um ambiente hospitalar 
ou comercial. 

Surtos 
 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV linha(s) a 
linha(s) 
 
± 2 kV linha(s) ao 
solo 

± 1 kV linha(s) a 
linha(s) 
 
± 2 kV linha(s) ao 
solo 

Convém que a qualidade da 
alimentação da rede elétrica seja 
típica de um ambiente hospitalar 
ou comercial. 

Quedas de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão nas 
linhas de entrada de 
alimentação 
 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 

 
(>95% de queda de 
tensão em UT) por 0,5 
ciclo. 
 
40% de UT 
 
(60% de queda 
tensão em UT) por 5 
ciclos 
 
70% de UT 

 
(30% de queda 
tensão em UT) por 25 
ciclos 
 
<5% UT 

 
(>95% de queda de 
tensão em UT) por 5 
segundos 

 <5% UT 

 
(>95% de queda de 
tensão em UT) por 0,5 
ciclo. 
 
40% de UT 
 
(60% de queda 
tensão em UT) por 5 
ciclos 
 
70% de UT 

 
(30% de queda 
tensão em UT) por 25 
ciclos 
 
<5% UT 

 
(>95% de queda de 
tensão em UT) por 5 
segundos 

Convém que a qualidade da 
alimentação da rede elétrica seja 
típica de um ambiente hospitalar 
ou comercial. Se o usuário do 
FL-2000 precisar de 
funcionamento contínuo durante 
interrupções da alimentação da 
rede elétrica, é recomendável 
que o FL-2000 seja alimentada 
por uma fonte contínua ou uma 
bateria. 

Campo magnético na 
frequência de alimentação 
(50/60 Hz) 
 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

Convém que campos 
magnéticos na frequência da 
rede de alimentação tenham 
níveis característicos de um local 
típico em um ambiente típico 
hospitalar ou comercial. 

NOTA           UT é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de ensaio 
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Diretrizes e Declaração do fabricante – imunidade eletromagnética 

O FL-2000 é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou 
usuário do FL-2000 garanta que este seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaio de 
Imunidade 

Nível de 
Ensaio da 
ABNT NBR 
IEC 60601 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente Eletromagnético – Diretrizes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF 
Conduzida 
 
IEC 61000-
4-6 
 
 
 
RF 
irradiada 
 
IEC 61000-
4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
150 kHz até 
80 MHz 
 
 
 
 
3V/m 
 
80 MHz até 
2,5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
 
 

Recomenda-se que equipamentos de comunicação de RF 
portátil e móvel não sejam usados próximos a qualquer parte do 
FL-2000, incluindo cabos, com distância de separação menor 

que a recomendada, calculada a partir da equação aplicável à 
frequência do transmissor. 
 
Distância de Separação Recomendada: 
 

d = 1,2  
 
 
 
 
 
 

d = 1,2  80 MHz até 800 MHz 
 

d = 2,3  800 MHz até 2,5 GHz 
 
 
Onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor 
em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é 
distância de separação recomenda em metros (m). 
 
É recomendada que a intensidade de campo estabelecida pelo 
transmissor de RF, como determinada través de uma inspeção 
eletromagnética no local,

a
 seja menor que o nível de 

conformidade em cada faixa de frequência. 
b 

 
Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento marcado 
com seguinte símbolo: 
 

 
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, a maior faixa de frequência é aplicável. 

Nota 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é 
afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
a 

  
A intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de rádio para telefones 
(Celular ou sem fio) e rádios móveis de solo, radioamador, transmissão rádio AM e FM e transmissões de TV, 
não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos 
transmissores fixos de RF, convém que uma vistoria eletromagnética do campo seja considerada. Se a 
intensidade de campo medida no local no qual o FL-2000 será utilizado exceder o NÍVEL DE CONFORMIDADE 
aplicável para RF definido acima, convém que o FL-2000 seja observado para que se verifique se está 

funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for detectado, medidas adicionais podem ser 
necessárias, tais como a reorientação ou recolocação do FL-2000. 
b 

Acima da faixa de frequência de 150 KHz a 80MHz, a intensidade do campo deveria ser menor que 3V/m. 
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF 
móveis ou portáteis e o FL-2000 

O FL-2000 é destinado para uso em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações por 
irradiação por RF são controladas. O comprador ou usuário do FL-2000 pode ajudar a prevenir 
interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de 
comunicação por RF móveis ou portáteis (transmissores) e o FL-2000 como recomendado 
abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação. 

Potência 
máxima de 

saída do 
transmissor 

 
W 
 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor 
m 

150 kHz até 80 MHz 
 

d = 1,2  

80 MHz até 800 MHz 
 

d = 1,2  

800 MHz até 2,5 GHz 
 

d = 2,3  

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Para transmissores com um nível máximo declarado de potência de saída não listado acima, a 
distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a 
equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima nominal de saída do 
transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor. 
 
NOTA 1  A 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação para a maior faixa de frequência é 
aplicável. 
 
NOTA 2   Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
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23 - Solução de Problemas 

AVISO 

Não abra o equipamento para acessar partes internas (a não ser para troca da 

bateria do FL-2000 ALE), pois há risco de choque elétrico e perda da garantia. 

Havendo alguma falha ao ligar o seu equipamento verifique os pontos abaixo. 

 

Problema: 

 Equipamento não liga; 

 Equipamento não funciona no modo bateria; 

 Equipamento liga porém não acende os LEDS. 

 

Possível causa: 

 Fusíveis da alimentação elétrica do equipamento queimados;  

 Bateria danificada ou fusível queimado; 

 LEDS queimados ou ajuste da intensidade da luz muito baixa. 

 

Solução: 

 Troque os fusíveis da entrada de alimentação do equipamento; 

 Substitua a bateria ou fusível se for o caso; 

 Envie o equipamento para o fabricante ou assistência técnica autorizada para 

substituir os LEDS. Aumente a intensidade da luz. 

 

ATENÇÃO 

Caso haja situações que necessitem de intervenção técnica, o equipamento 

deverá ser avaliado somente por técnico autorizado MEDPEJ. 
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Garantia 

Caso haja situações que necessitem de intervenção técnica, o equipamento deverá 

ser avaliado pela fárica ou técnico autorizado MEDPEJ. 

A má utilização, negligência ou manutenção efetuada por técnico não autorizado 

pela MEDPEJ implicará na perda da garantia do produto. 

Termos de garantia 

1 - O FL-2000 é garantido por 01 um ano a partir da data da compra contra defeitos 

de fabricação. 

 
2 - A garantia cobre somente defeitos de fabricação ou de materiais empregados na 

fabricação dos produtos. A garantia NÃO cobre despesas de remessa. 

 
3 - A garantia é automaticamente cancelada se houver danos ao equipamento 

provocados pela instalação feita em desacordo com aquelas exigidas neste manual, 

alteração de partes, ou se ocorrerem aplicações diferentes daquelas para as quais o 

equipamento foi desenvolvido. 

 
4 - Defeitos provocados no equipamento por choque mecânico não são cobertos 

pela garantia. 

 
5 - A MEDPEJ não se responsabiliza por danos materiais ou físicos decorrentes da 

utilização indevida dos equipamentos por ela produzidos, ficando a cargo do usuário 

providenciar medidas de segurança, a fim de evitar tais ocorrências. 

 
6 - A responsabilidade da MEDPEJ com relação ao uso do equipamento e suas 

consequências se limitam ao valor de reposição do mesmo. 
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