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Copyright Lábramo 
Centronics Ind. e 

Com. Ltda. 

O SHL é o painel de controle do sistema de iluminação e 

sinalização de heliponto produzido pela SunLab Power. 

Foi desenvolvido para dar suporte à operação de luzes com 
tecnologia em LED, que utilizam circuitos eletrônicos micro-
controlados.  

É projetado para proporcionar a máxima segurança,  
durabilidade e confiabilidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tecnologia produzida no Brasil.  

Qualidade, manutenção e assistência garantida. 

 

SunLab Power® 
Divisão da Lábramo Centronics 

Av. Francisca de Paula Pereira, 450. 
 Bragança Paulista. SP. Brasil  

55 (11) 4035-8575 
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Introdução 

 A Sunlab Power é a divisão de negócios da Lábramo Centronics, dedicada ao desenvolvimento de 
soluções em luz e energia renovável. Conhecida por seu pioneirismo em mais de três décadas de atividades, 
desenvolve, fabrica e fornece globalmente sinalizadores para o setor aeronáutico. 

Nossa missão é a disseminação de novas tecnologias e inovações que objetivam melhorar a segurança, 
confiabilidade, eficiência e durabilidade, através do uso de energia renovável e semicondutores.  

Oferecer tais soluções através de equipamentos e sistemas dedicados é nosso meio de proporcionar aos 
nossos clientes a sustentabilidade através da simplicidade, 
racionalidade e eficácia. 

 

Considerações Gerais 

A linha de sinalizadores aeronáuticos para helipontos é 
diferenciada das convencionais: Utiliza a mais avançada tecnologia 
eletrônica e emissores de luz a LED. Contém sensores e 
microcontroladores incorporados que flexibilizam suas aplicações e uso 
de diferentes fontes de energia, desde painéis solares, híbridos ou 
fontes dedicadas. Suas principais características são: 

 
 
 Confiabilidade e economia:  
Materiais de alta qualidade, duráveis e de fácil instalação. Baixo 

consumo e baixo custo da infraestrutura. Operação automática ou 
manual, simples e sem riscos.  

 
 
 Segurança:  
Totalmente eletrônicos, independentes e auto-controlados, 

baixíssimo índice de falhas e operam em baixa tensão, não oferecendo 
qualquer risco às pessoas e a aeronave.  

 
 
 Autonomia:  
A versatilidade em optar pela alimentação na rede elétrica, solar 

ou híbrida: através do CHS ou QAC (com baterias), adquirindo 
autonomia de funcionamento, segurança mesmo não tendo uma fonte 
de energia ativa e economia quanto ao consumo.  

 
 
 

 Manutenção e Durabilidade: 
Comparado às tecnologias convencionais, se traduz em redução 

da manutenção e trocas. Os emissores LED utilizados pela SunLab 
Power, tem durabilidade acima de 100.000 horas. Baterias de alto 
desempenho, painéis solares e eletrônicos, com MTBF acima de 25 
anos, propiciam o retorno do investimento em período muito curto. 

 

  

 
Birutas a energia solar 

 
 

 
Sinalizadores da TLOF 

 
 

 
Indicadores de rota 
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DEFINIÇÕES 
 
 

 
 

Área de Toque = TLOF 
Área de Pouso e Decolagem = FATO 
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DESCRIÇÃO DO SHL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O SHL é a linha de painéis de controle do sistema de iluminação e 

sinalização para heliponto produzido pela SunLab Power. 

Sua diferença está no desenvolvimento de um produto para dar suporte 
à operação de luzes com tecnologia em LED, que utilizam circuitos eletrônicos 
microcontrolados, com seleção de intensidade e efeitos de luzes, projetada 
para proporcionar mais segurança, versatilidade, durabilidade e confiabilidade.  

O SHL permite comandar a alimentação de diversos sinalizadores e a 
iluminação do heliponto, através de um painel mais simples e mais versátil que 
os convencionais. 

Permite selecionar e transferir os comandos de 3 níveis de intensidade 
de luz e dos efeitos utilizados nos sinalizadores da SunLab.  

 
Alimentação de Energia 

 
O SHL é versátil e pode comandar equipamentos alimentados por 

tensões diversas (Ex. 12, 24 VCC e 100 a 240 VAC), permitindo que o heliponto 
tenha equipamentos com tensões e correntes distintas. Possui proteção de uso, 
através de chave geral. 

 
1. Características Gerais  

O SHL-10 é o modelo idealizado para atender à iluminação mínima 
exigida para a operação noturna do heliponto. Apesar de sua simplicidade, pode 
ser expandido adicionando mais botões, comandos e recursos. 

O SHL-20 é o modelo completo, atendendo a toda iluminação e sinaliza-
ção do heliponto. Os modelos também possuem módulos de expansão para 
mais unidades e equipamentos adicionais.  

A entrada de energia é através da conexão do SHL a um quadro de 
energia convencional (100-220 VAC) com o CHL, que converte a energia em 
tensões e correntes de saída que atendem a iluminação conforme o projeto de 
infraestrutura elétrica.  

Permite a utilização de energia continua (No-Break) através de baterias, 
ou com os recursos da tecnologia incorporada ao QAC da Sunlab, substitui tanto 
o No-break convencional quanto ao próprio CHL, com uma solução mais segura, 
econômica e eficiente.  

 
Características Construtivas 

 
Gabinete em plástico ABS com tampa acrílica para assegurar o acesso 

somente a pessoal habilitado. Apesar de ser um equipamento projetado para 
uso interno, sua isolação IP-65 permite a instalação externa se abrigado.  

Os LEDs de controle, botões de comando e chaves contatoras são 
facilmente desmontáveis e modulares, facilitando uma eventual manutenção ou 
troca. 

A estrutura interna é reforçada com perfis em alumínio e os conectores 
de saída de engate rápido tem capacidade para sustentar correntes até 60 
Ampères. Todos os materiais utilizados são leves e altamente resistentes.  

 

Normas Aplicáveis : 

 
 Min. Aeronáutica:  
Portaria nº 830/GM5.  
Portaria nº 1141/GM5, de 1987. 

 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas ABNT NBR 7733. 
 
Agencia Nacional de Aviação 
Civil- ANAC: RBAC nº 155 
 
Marinha do Brasil:  
NORMAM-27/DPC: Normas para 
Helideques Instalados em 
Embarcações e Plataformas 
Marítimas. 

 
FAA- Federal Aviation 
Administration (EUA) : 
AC 150/5390-2B - Heliport 
Design. 
 
AC 150/5345-53 - Airport 
Lighting Equipment Certification 
Program 
AC 150/5340-28, Low Visibility 
Taxiway Lighting Systems; 
AC 150/5340-24, Runway and 
Taxiway Edge Lighting System;  
AC 150/5345-46, Specification 
for Runway and Taxiway Light 
Fixtures 
AC 150/5390-2B - Heliport 
Design 
 
UK - Civil Aviation Authority: 
CAA Paper 92006 – Offshore 
Platform Identification Signs - 
April 1992. 
CAA Paper 93020 – Helideck 
Status Signaling System 
CAP 437 - Standards for Offshore 
Helicopter Landing Areas. 

 
ICAO Anexo 14 Volume II, Visual 
Aids (Doc 9157 AN/901), 
Aerodrome Design Manual Part.  
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OPERAÇÃO 

 
O acionamento da sinalização é feita manualmente através 
de sete botões ON/OFF, dois “push-button” para escolha da 
intensidade e efeito de luzes e uma chave geral. 
 

1-CHAVE GERAL: Efetua o corte ou conexão da energia aos 
botões de corte. O uso de fechadura com chave está em 
razão a permitir maior segurança no acesso ao painel. 

2- BOTÃO de acionamento (Liga/ Desliga) da iluminação do 
cone de vento da “Biruta” - (indicador de ventos de 
superfície).  

3- BOTÃO de acionamento (Liga/ Desliga) do grupo de luzes 
de perímetro da área de pouso (FATO).  

4- BOTÃO “push-button” de seleção das intensidades e 
efeitos das luzes de perímetro. 

5- BOTÃO de acionamento (Liga/ Desliga) das luzes de 
quadrante da área de toque (TLOF).  

6- BOTÃO “push-button” de seleção das intensidades e efeitos das luzes de quadrante. 

7- BOTÃO de acionamento (Liga/ Desliga) do Farol Indicador de Heliponto.  

8- BOTÃO de acionamento (Liga/ Desliga) das Luzes Indicadoras da Direção de Aproximação. 

9- BOTÃO de acionamento (Liga/ Desliga) das Luzes da Taxiway. 

10-BOTÃO de acionamento (Liga/ Desliga) dos Projetores Floodlight. 

 

TABELA 1 - COMANDOS E MODELOS  Modelo 

Ref. Localiza Exigência SHL-10 SHL-20: 

GRUPO 1 Luzes de Perímetro 
FATO – área de 

pouso 
Obrigatório X X 

GRUPO 2 Luzes de Quadrante 
TLOF - área de 

toque 
Opcional X X 

GRUPO 3 Faróis 
FATO – área de 

pouso 
Opcional  X 

GRUPO 4 
Luzes Indicadoras 

Aproximação 
Luzes Indicadoras Opcional  X 

GRUPO 5 Luzes de Taxiway 
Área de manobra/ 
acesso/ estacion. 

Opcional  X 

Individual 
Farol Indicador 

Heliponto 
Ponte ou edifício + 

alto 

Obrigatório 
quando fora do 

aeroporto 
X X 

Individual 
Luz do Cone de 

Vento e obstáculo 
Biruta Obrigatório X X 

*Acionamento remoto é opcional. 

  

 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 8 9 10 

Fig.1 
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LAY-OUT E DIMENSIONAL  

    Fig.2           Lay out da sinalização                                                     Fig.3   - Dimensões SHL                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALAÇÃO  

O gabinete do SHL possui na parte externa, rebaixos para fixação (1) através de parafusos. Não há 
restrições quanto à posição a ser fixado e recomenda-se a instalação o mais próximo da fonte de alimentação, 
seja um CHL – Quadro de Alimentação de Energia ou QAC - Quadro de Alimentação de Energia Continua. 

 

Fig.4:  conectado a um CHL                                        Fig.5 : conectado a QAC  e/ou Sistema Solar 
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1) Fixe o painel através dos rebaixos.  2) Conecte o cabo de ENTRADA de energia 

 

 

3) Conecte os cabos respectivos a cada grupo de 
sinalização e equipamentos. 

4) Conecte o(s) cabo(s) de comando aos respectivos 
sinalizadores. 

  

Conexão de ENERGIA Conexão do COMANDO 

PINO 1: FIO PRETO (NEGATIVO -) 
PINO 2: FIO AZUL/VERMELHO (POSITIVO +) 

 

 

 

PINO 1: FIO VERDE/ AMARELO (BOTÃO DE SELEÇÃO) 

 

 
 

*Conectar ao local indicado. Cuidado para não inverter a polaridade dos fios. 

1 

ENTRADA Cabo 
de conexão da 
alimentação 

SAIDA: conexões 
para o sistema de 
sinalização. 

Cabo de conexão 
à sinalização do 
heliponto 

Cabo de comando de 
seleção da 
intensidade e efeitos 
dos sinalizadores do 
heliponto 
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CARACTERISTICAS GERAIS 

Os painéis SHL atendem às características abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Modelo SHL-10 SHL-20 

Código do produto 982.300  982.302 

Tensão de alimentação 12 Volts CC  / 110/220 VAC 

Corrente de consumo  < 30 mA 

Acionamento Manual 

Indicação  Através de LEDs de controle  

Temperatura Classe I  -30° a +55° C 

Temperatura Classe II -55° a 55°C com heater 

Temperatura de trabalho ≤ 40°C 

Corpo  ABS na cor bege (neutra) 

Tampa  Policarbonato transparente 

Dimensões (mm) H= 327  L=250   P=145 

Peso 4,5 Kg 

Classe de proteção (Norma IEC529) IP65  

Degradação ao Sol Somente o gabinete  

Vida útil estimada (MTBF) 100.000 horas 
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MANUTENÇÃO 

 

O SHL não necessita de manutenção, exceto a limpeza eventual. A lista de partes para reposição abaixo, 
contem os materiais para eventual manutenção corretiva e troca de peças. 
 

 

Código  Parte Descrição 

40.060-000 Gabinete Gabinete ABS com tampa transparente 

91.560-005 Painel  Painel interno em alumínio 

30.800-000 Etiqueta do painel Etiqueta Frontal SHL 

20710-000 Conector de Saída Conector  2v 50A-cz  terminal F 

20710-001 Conect. cabo de saída Conector  2v 50A-cz  terminal M 

20040-000 Conector de Comando Conector MML-02 MxF 

30.160-250 Cabo de entrada Cabo PP 3#2,0 mm2 

30.751-000 Chave Mestre Chave BEF 3100 

30690-001 Botão On/Off Seletora 2pos 90g preta 1NA P20SSR2-B 

30690-000 Botão push-button Botão pulsador P20BFR-G-1A 

31300-000 Chave contatora C02-CWC09-10-30 1 / 12V 

40.070-000 Trilho DIN Perfil trilho DIN  

20713-010 Conector SAK Borne SAK 10 mm. 

30.109-000 Led 3 mm. LED controle   3 mm. 

35.013-000 Prensa cabo Prensa cabo 3,4” S-8527 IP66. 

30.007-100 PCI do comando PCI LED  Sinalizador HPL completa 
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GARANTIA: 
 
 A Sunlab Power, divisão da Lábramo Centronics 
Ind. e Com. Ltda. garante que o produto fornecido 
está isento de defeitos e tem o funcionamento 
adequado ao que se propõe.  
 
1. A GARANTIA em caso de apresentar algum 

defeito dentro do prazo estabelecido é de 3 
meses como período legal, com conserto ou 
troca por outro equipamento equivalente e 
adicional de 9 meses imediatamente 
subsequente ao período contratual, para 
conserto em fábrica, contado a partir da data de 
emissão do documento fiscal de venda. 
 

2. Esta GARANTIA é executada no estabelecimento 
do fabricante, ou através de empresa de 
assistência autorizada. 

 
3. As despesas de transporte ou deslocamento de 

pessoal para o atendimento no local correm por 
conta do comprador.  

 
4. Para o uso do direito à GARANTIA, o cliente 

deverá comunicar previamente a SunLab Power 
da ocorrência e obter orientação de como 
proceder.  

 
5. O envio para conserto deve preceder da 

obtenção do número de requisição para 
manutenção (RMA).  

 
6. A Sunlab Power não recebe aos produtos sem o 

referido numero desta autorização. 
 

Para atendimento SAC a Sunlab Power disponibiliza 
o telefone 0800-160053 ou o  

Email suporte@sunlab.com.br. 
 

Para maiores informações: 
Visite nosso  

Web site: http://www.sunlab.com.br 
E-mail: sunlab@sunlab.com.br 

 
Telefone: 55 11 4035-8575 

Fax:  55 11 4035-5428 
 

Não estão cobertos pela GARANTIA: 
 

1. Dispositivos de proteção (DPS, fusíveis, 
disjuntores, fusíveis térmicos, PTC ou NTC.) 
devido a esta característica funcional, podem 
queimar por ação de descargas atmosféricas, 
surtos ou picos de corrente/tensão, se 
autodestruindo e necessitando de troca. Nestes 
casos não há cobertura da garantia a estes 
dispositivos.  
 

2. Danos causados por queda de raio, vendavais, 
incêndio, inundações ou qualquer outra causa 
fortuita, resultante da ação da natureza ou de 
força maior; 

 
3. Danos advindos de guerra, rebelião ou atos de 

vandalismo, assim como ocorridos durante o 
transporte ou posterior, no ato da instalação. 

 
4. Pelo uso impróprio e/ou diferente da aplicação a 

que o produto foi fabricado. 
 

5. Causados através da ação de equipamentos ou 
ato de terceiros, não autorizados pelo 
fabricante formalmente. Erros provenientes da 
má instalação, operação ou projeto, causado 
por pessoa ou empresa não autorizada pela 
Sunlab Power. 

 
 
6. Prejuízos causais ou consequenciais advindos do 

não funcionamento do equipamento. 
 

A garantia se rescinde imediatamente caso 
seja constatado que o produto tenha sido violado.  
O acesso a partes internas do equipamento deve 
ser efetuado mediante autorização expressa deste 
fabricante ou por pessoa/empresa Autorizada. 

 
Para obter maiores dados sobre a garantia acesse a 
internet no endereço: 
http://www.sunlab.com.br/garantia.htm 
 

mailto:suporte@sunlab.com.br
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