
INSTALAÇÃONOTA AO INSTALADOR

O instalador deve reportar-se à norma brasileira NBR10.898 da ABNT

para “Execução de Sistemas Iluminação de Emergência” e a NBR5410

para “Instalações Elétricas de Baixa Tensão”. Todos os equipamentos

devem ser instalados com fixações adequadas, para seu peso ao tipo

de superfície onde serão fixados.

DESCRIÇÃO

O bloco autônomo de sinalização é uma unidade autônoma para

iluminação de normal e de emergência, apresenta as seguintes

características:

• Fácil instalação (basta conectá-los á tomada);

• Dimensões reduzidas;

• Dispensam qualquer manutenção, pois utilizam bateria NÍquel-

Cadmio;

• Autonomia superior à uma hora;

• Ótima visualização.

FUNCIONAMENTO

A instalação do equipamento é bastante simples, basta apenas

conectar a uma tomada de energia elétrica com tensão de 100 à

240Vca- 60 Hz, o ajuste da tensão de alimentação é automático.

Pode ser fixado na parede ou teto através de dois parafusos que

acompanha o equipamento.

O equipamento possui um jumper de liga-desliga interna, para

garantir o não acionamento durante o transporte ela sai de fábrica

com o jumper aberto (desligado), portanto para que o

equipamento funcione, este jumper deverá ser fechado (ligado),

conforme segue as ilustrações abaixo.

1) Retire os dois parafusos com cuidado como mostra as Passo 1

e Passo 2 ao lado para abrir a tampa do equipamento.

2) Feche o jumper localizado no lado esquerdo placa eletrônica do

equipamento como mostra o Passo 3 ao lado. A haste

fechamento vem presa no lado interno da tampa.

3) O jumper deverá ficar totalmente conectado como mostra o

passo 4.

Opcional: Caso queira que o equipamento não funcione

constantemente e só na condição de emergência, o jumper

interno JP1 deverá ser cortado e o Jumper liga-desliga (JP3)

deverá obrigatoriamente estar fechado.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

O equipamento deverá estar Conectado á Rede Elétrica de dia e

noite, mesmo que não esteja sendo utilizado.

Este produto possui bateria interna, por isso o seu

armazenamento não poderá ser superior a 90 dias, sob risco de

danos a bateria e perda da garantia.

DIMENSÕES

COMO LIGAR

IMPORTANTE

Os Blocos Autônomos Compactos são equipamentos para iluminação

de emergência "não permanente" totalmente automático. Armazenam

energia em uma bateria de 12 volts, para acendimento dos projetores

halógenos acoplados ao equipamento.

Na ausência de energia da rede elétrica, proporciona acendimento

automático dos projetores, caso o tempo se prolongue acima do tempo

máximo de autonomia o equipamento possui circuito de proteção

contra descarga total da bateria, ao retornar a energia elétrica ocorre o

desligamento dos projetores e a bateria será recarregada, atingida a

carga total, o carregador passa automaticamente ao regime de

flutuação (mantém a carga total).

Lembrando que para o equipamento funcionar a chave do painel frontal

deverá estar na posição ligado, com o led verde aceso.
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PASSO 3

PASSO 4
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