
LAMPADAS NÃO ACENDEM – REATOR OU LAMPADA? 
 
Após algum tempo de uso, é normal que lâmpadas ou reatores apresentem falhas, devido ao desgaste 
natural destes componentes. 
Mas estas falhas também podem ser causadas por alguns  fatores, tais como: queda e volta de energia 
repentinas, rede de energia com variação excessiva e conexão da máquina em voltagem errada. (220V) 
Em casos de trocas constantes de reatores, é conveniente avaliar estes fatores, pois dependendo do 
resultado, é recomendável o uso de estabilizadores de energia. 
Porém, independente da causa destas falhas, o procedimento para se verificar onde está o defeito é o 
mesmo. 

 Retire o cabo de força da tomada, antes de efetuar qualquer verificação na máquina. 
 
IDENTIFICANDO SE O DEFEITO É LÂMPADA OU REATOR 
Confirme quais são as lâmpadas que não estão acendendo e memorize ou anote a posição das mesmas. 
No exemplo abaixo, são as 2 lâmpadas superiores da frente. 
 

                                         
 
 

1. Retire o cabo de força da tomada, antes de efetuar qualquer verificação na máquina. 
 

                              
 

2. Retire a tampa da máquina,  soltando os 10 parafusos que a prendem,  com  uma chave Philips. 
 

                                    



3 - Identifique qual o reator está conectado nas lâmpadas que não estão acendendo e verifique se os 
conectores estão bem encaixados. Caso estejam mal encaixados, conecte-os firmemente e faça o teste na 
máquina. 

                                   
 
Se a máquina voltou a funcionar normalmente,  retire o cabo de força e recoloque a tampa. 
Caso as lâmpadas não acendam, desconecte o cabo de força e siga os passos seguintes. 
 
4 - Retire os 2 conectores das lâmpadas que não acendem, conforme fig. abaixo: 
 

       
 
 
5 -  Retire os conectores do outro reator ao lado, o qual está funcionando normalmente e encaixe nas 
lâmpadas que não acendem. 
 

                  
 
▪ Caso as lâmpadas continuem apagadas, então 1 (uma) das lâmpadas ou ambas estão com defeito.  
Siga no passo seguinte. 
 
▪ Caso as lâmpadas acendam, isto significa que o reator original está defeituoso.  
Siga para o passo 8. 
 

Aqui o outro reator já está conectado nas 
lâmpadas que não acendem. 



6 - Para confirmar definitivamente, agora faça o inverso: 
Conecte o reator original, o qual não estava acendo as lâmpadas, em 2 lâmpadas boas. Caso estas 
acendam, está totalmente comprovado que este reator está bom e que as lâmpadas anteriores estão 
realmente defeituosas. 
 
7 - Entre em contato com nossos representantes/ setor de vendas e solicite lâmpadas novas. 
Ref. 2253 – Lâmpada UVA para Polijet 15W 
 
 
8- Na maioria das vezes, o reator defeituoso mostra alguns sinais evidentes de sua queima. Para checar  
estes sinais, é preciso retirar a “tampinha” do reator. 
Utilize uma chave de fenda fina para destravar a tampa do reator. Após destravar, retire a “tampinha” 
com as mãos. 

                  
 
 

                                                        
 
 
Exemplos de reatores com defeito: 
           Reator com entrada em curto.                                                      Reator com capacitor queimado. 

       
 
 
9 – Mesmo que o reator não apresente os sinais acima, mas foi constatado que o mesmo está defeituoso, 
entre em contato com nossos representantes/ setor de vendas e solicite um novo reator. 
Ref. 2254 – Reator para lâmpada Polijet 2x15W 
 

 
 
 

O componente eletrônico fica 
com a parte superior “estufada” 

O transformador fica com a 
parte lateral “estufada” 

Destrave a tampinha nestes 
pontos, dos 2 lados do 
reator. 

Após destravar dos 2 lados, a 
“tampinha” pode ser retirada 
com as mãos. 



TROCANDO AS LÂMPADAS 
 

1- Retire o cabo de força da tomada, antes de efetuar qualquer verificação/ reparo na máquina. 
 
2- Retire a tampa da máquina,  soltando os 10 parafusos que a prendem,  com  uma chave Philips. 
 
3 - Retire todos os conectores das lâmpadas que não acendem, conforme as figuras abaixo: 
 

                                  Retirando os conectores do lado esquerdo  

              
 
                                               Retirando o conector duplo do lado direito 

              
 

4-Insira as lâmpadas novas e depois recoloque o conector duplo. 
 

           
 

5-Confirme que todos os conectores estão bem encaixados. 
 

6-Recoloque o cabo de força na tomada e verifique o funcionamento da máquina, observando o 
acendimento de todas as lâmpadas. 

 
7-Retire o cabo da tomada e recoloque a tampa da máquina. 

 
 
 



TROCANDO O REATOR ELETRÔNICO 
 

1-Retire o cabo de força da tomada, antes de efetuar qualquer verificação/ reparo na máquina. 
 

2-Retire a tampa da máquina,  soltando os 10 parafusos que a prendem,  com  uma chave Philips. 
 

3 – Solte os fios de alimentação do reator (fios preto, branco e marrom), usando uma chave de fenda 
fina. 

 

                                    
 

3- Separe os fios de mesma cor, manualmente.  
 

                   
 
5- Solte os 2 parafusos que  prendem a base do reator no chassi e retire o reator. 
 

               
 
 
 

Aqui temos 2 fios juntos (de cada cor). 
No caso de máquinas 12 lâmpadas, 
teremos 3 fios juntos de cada cor 



6 – Fixe o novo reator e coloque os 2 parafusos de volta,  observando a posição dos fios de alimentação. 
 

                                        
 
7 – Junte novamente os fios, torcendo-os. Observe as cores dos fios para não ligar invertido.  
       As pontas dos fios devem ficar bem presas, uma na outra. 
 

                                
 
8 – Insira os fios de alimentação novamente no conector, observando a sequência das cores preto, branco e 
marrom. Aperte os parafusos com uma chave de fenda fina e certifique-se  de  que não fiquem partes expostas dos 
fios encostando no chassi. 
 

                                                        
 
 
 
 
 

Os fios branco, preto e marrom 
devem ficar do mesmo lado que 
outros reatores.  

Unir as pontas dos fios e 
torcê-los, para a emenda 
ficar bem feita 



10 – Recoloque o cabo de força na tomada e verifique o funcionamento da máquina, observando o acendimento de 
todas as lâmpadas. 

                                            
 
 
11 – Retire o cabo da tomada e recoloque a tampa da máquina. 
 
Pronto! Sua máquina está pronta para o uso novamente. 
 
Se mesmo após estas instruções, sua máquina não voltou a funcionar, revise todos os passos atenciosamente. 
 
Caso seja necessário, contate nosso suporte técnico. 
 
  (11) 2559- 7070 
 qualidade@carbrink.com.br 
 
 

   
           Lâmpadas fluorescentes e componentes eletrônicos  não podem ser descartados no lixo comum. 
           O descarte destes  produtos  devem estar de acordo com a legislação ambiental local vigente. 
 
 
As informações e o conteúdo contidos neste guia estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso. 
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