
LASLED LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE SAÍDA

Sinalização de rota de fuga 
com moderno acabamento e

diferenciais que a tornam
referência no mercado. 

Além de possuir um acabamento
exclusivo, esta luminária ainda

possui Design moderno, led's de
alto-brilho e atende os requisitos

da norma NBR 10898.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICAÇÃO E FUNCIONAMENTO

✔ Tensão de rede elétrica: 127/220 Vca-
60Hz;

✔ Tensão de funcionamento: 3,6Vcc;
✔ Limitador de carga: 4,1Vcc;
✔ Consumo médio de energia elétrica: 

3W;
✔ Autonomia: Superior a 3 horas;
✔ Fluxo luminoso aproximado: 50 lumens;
✔ Tipo de lâmpada: Leds de alto-brilho;
✔ Tipo de bateria: Ni Cd recarregável 

1,2V;
✔ Gabinete em plástico injetado P.S alto 

impacto na cor branca;
✔ Chapa de acrílico com fundo branco e 

textos em vermelho;
✔ Grau de proteção: IP20;
✔ Fixação: Sobrepor;
✔ Dimensões do acrílico: 240x165x3mm;
✔ Dimensões do produto: 290x215x45mm;
✔ Peso com bateria: 539g;

Este  equipamento  foi  desenvolvido  para
indicação  das  rotas  de  fuga  utilizáveis  no
momento  de  abandono  do  local.  Ao  faltar
energia  elétrica  a  luminária  acenderá
automaticamente os leds, iluminando os textos
e símbolos impressos na base da luminária.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

✔ Atende  os  requisitos  exigidos  pelas
normas  nacionais  (NBR  10898)  em
dimensões de textos, autonomia e nível
de iluminação.

✔  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 órgão 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.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

Para manter a vida útil da luminária, a cada 60
dias deve-se fazer um a descarga completa da
bateria.

CHAVE DO PEDIDO

LASLED-DF-VM -  Luminária  autônoma de saída,  dupla  face,
placa branca e inscrição/símbolos vermelhos.

LASLED-DF-VD -  Luminária  autônoma de  saída,  dupla  face,
placa verde  e inscrição/símbolos brancos.

LASLED-SF-VM - Luminária autônoma de saída, simples face,
placa branca e inscrição/símbolos vermelhos.

LASLED-SF-VD -  Luminária autônoma de saída simples face,
placa verde e  inscrição/símbolos brancos.
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IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA




