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MODELOS: INDICATIVA DE SAÍDA 75x48, 50x33 e 26,5x19,5
Obrigado por ter feito a melhor escolha.

INDICAÇÃO
Este aparelho é indicado como iluminação alternativa na falta de energia da rede
elétrica ou no corte voluntário em casos de sinistro, quando exigido pelo órgão
competente para tal fim. Em conformidade com a NBR 10898.

INSTALAÇÃO
Para a instalação na parede ou teto utilize as buchas e parafusos que acompanham o
aparelho. Use as setas para indicar o local da saída mais próxima. Instale em local
abrigado da chuva e da incidência direta do sol.

DADOS TÉCNICOS
Tensão Alimentação
Tensão Flutuação
Bateria
Tempo Recarga
Fluxo Luminoso
Autonomia
Iluminação
Peso
Gabinete
Consumo rede Eletr.

SAÍDA 75x48
90 a 230Vca
4,2Vcc
3V 2400mA
24h
180 lumens
3h
LED SMD
2Kg
Alumínio
1W

SAÍDA 50x33
90 a 230Vca
4,2Vcc
3V 2400mA
24h
180 Lumens
3h
LED SMD
800g
Alumínio
1W

SAÍDA 26,5x19,5
90 a 230Vca
4,2Vcc
3V 1200mA
24h
90 Lumens
3h
LED SMD
300g
Polietileno
1W

ATENÇÃO

Este aparelho deve permanecer sempre conectado a uma tomada exclusiva, para que a
bateria esteja sempre carregada e automaticamente entre em operação na falta de energia.

OPERAÇÃO

Com a chave na posição LIGADO, a indicativa de saída ilumina automaticamente na
falta de energia elétrica. Ao retorno desta, a indicativa se apaga dando início a recarga da
bateria. Neste processo de recarga a luminária consome menos que 1W/h da rede
elétrica, significa que custa menos de 25 centavo ao mês deixa-la conectada na
tomada.

GARANTIA

Este aparelho tem 24 meses de garantia contra defeito de fabricação, desde que:
•
•
•
•
•
•

O aparelho permaneça na tomada;
A tensão de alimentação seja compatível;
O aparelho nunca tenha sofrido queda, mesmo no transporte;
Seja instalado adequadamente em local abrigado;
Não tenha sofrido distúrbios da rede elétrica;
Não tenha sofrido interferência por pessoa não autorizada;
• A cada 5 meses desconectar a luminária da rede elétrica por meia hora.
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