
 
Luminária de aclaramento indicada para pequenos ambientes como: Escritórios,  
Salas Comerciais, Corredores, Lanchonetes, Residências, Elevadores,  
Restaurantes e outros. 
 
 
COMO INSTALAR: 
Fixe o Bloco no local desejado usando o gabarito de fixação em  
anexo (não abra o aparelho para fixar). 
 
Instale a tomada elétrica ao lado do bloco, use fio 2,5mm. 
 
Verifique se a posição da chave seletora de tensão  
(fundo da caixa) corresponde com a tensão local. 
 
Conecte o plug na tomada de energia elétrica.  
 
FUNCIONAMENTO 
 
Led Vermelho: Aceso indica que o bloco está conectado à rede  
elétrica e a bateria está sendo carregada. 
 
Botão teste: Utilizado para testar o bloco mesmo com a tensão da 
bateria baixa. 

• Coloque a chave na posição Liga. 

• Retire o Plug da tomada. 

• Aperte o Botão por alguns segundos.  

•  
Chave Liga/Desliga: Quando estiver na posição Liga, o bloco está  
ligado e pronto para funcionar na falta de energia elétrica. 
 
IMPORTANTE 
 
A comutação é instantânea e automática no momento de falta de  
energia elétrica. 
 
A recarga da bateria é automática quando houver o retorno da  
energia elétrica. 
 
Antes de fazer o teste, deixe o bloco ligado a rede elétrica por pelo  
menos 12 horas, a fim de recarregar a bateria. 
Nunca deixe o bloco estocado por mais de 90 dias sem receber 
nenhuma recarga, pois danificará a bateria. 
(A cada 90 dias é obrigatório deixar o Bloco ligado à rede elétrica  
por, no mínimo, 48 horas ininterruptas para preservar a vida útil  
da mesma). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OBS IMPORTANTE:  Você esta adquirindo um produto de segurança.  
Verifique com o Engenheiro responsável da obra, se ele atende as necessidades para o local onde será Instalado, pois todo o equipamento de segurança deve ser instalado 
de acordo com o projeto aprovado pelos órgãos competentes e em conformidade com as normas nacionais, estaduais e municipais.  
Toda a instalação deve ser feita somente por profissionais qualificados e sob a orientação direta do engenheiro responsável pelo projeto. 

 
Termo de Garantia 

Extinção da Garantia 
* Pelo decurso normal do prazo de validade. 

* Pelo mau uso dos equipamentos e/ou por ter sido ligado de maneira incorreta. 
* Por danos causados por agentes da natureza (raios ou descargas elétricas). 

* Por danos causados por acidentes. 
Por ter sido adulterado/alterado por terceiros à 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

  
Tensão da Rede Elétrica 
Tensão de funcionamento 
Tensão de Flutuação 
Consumo médio de energia  
Autonomia  
Tipo de Lâmpada  
Tipo de Bateria 
Fluxo Luminoso 
Tipo de gabinete 
Grau de proteção 
Fixação  
Tipo de embalagem 
Dimensões do produto 
Peso líquido 
Peso com embalagem 

 
127 ou 220Vac 
6 Vcc 
6,5 a 6,7 Vcc 
3 Watts 
Superior a 2 horas 
Fluorescente Compacta 9W 
Gel Selada 6V/4Ah 
600 lumens 
Plático injetado P.S alto impacto 
IP20 
Sobrepor 
Papelão ondulado 
110x207x90 mm 
1,2 kg 
1,3 kg 

 

 

 

Recorte aqui para usar 

 

 

A Alarmseg assegura ao proprietário deste equipamento garantida de 06 meses contra qualquer defeito de fabricação, desde que, ao critério
de seus técnicos autorizados, seja constatado falhas em condições normais de uso do aparelho. 

Alarmseg

A Alarmseg não se responsabiliza por instalações mal feitas e por uso inadequado deste produto.
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