
LNELED – LUMINÁRIA DE SAÍDA NORMAL E/OU EMERGÊNCIA

*  Equipamento  destinado  a  sinalizar  a  rota  de 
fuga segura em caso de incêndio ou falta de energia 
elétrica. 

*  Possui  led's  de  alto  brilho  que  iluminam  ao 
máximo um acrílico de alta  qualidade, com diversas 
opções de setas e escritas. 

 *  Fabricados nas cores branco com inscrição em 
vermelho e sistemas autônomos 110/220Vac. 
  *  Indicada  para  ambientes  escuros,  como 
danceterias,  depósitos,  etc.,  esta  luminária  possui 
duas  opções  de  funcionamento:  Sistema  Normal  e 
Emergência, ou só Emergência. 

FUNCIONAMENTO

Esta luminária possui duas opções de funcionamento: Sistema Normal e Emergência, ou somente 
Emergência. O sistema poderá ser escolhido através de uma chave de seleção interna. 

- Sistema Normal e Emergência:  Nesta função, a luminária permanecerá com os led's acesos com ou 
sem energia elétrica. (A luminária sai de fábrica com esta função, chave na posição sempre acesa). 
Devido  a  esta  característica,  esta  luminária  é  indicada  para  ambientes  escuros  como 
danceterias,depósitos, etc. 
- Sistema só emergência: Nesta função, somente quando faltar energia elétrica os led's acenderão. 

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS

TENSÃO DA REDE ELÉTRICA Chave seletora 110/220Vac

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 1,2 NicCd 600mA

TIPO DE LÂMPADA Led de alto brilho

AUTONOMIA Aproximadamente 3 horas

CONSUMO Menor que 3 Watts

TIPO DE CAIXA Metálica

TIPO DE PINTURA Epóxi

PLACA DE SINALIZAÇÃO Acrílico cristal 3mm

FREQUÊNCIA 60Hz

PESO 900g

DIMENSÃO DO ACRÍLICO 275x170x3mm

ÁREA ÚTIL DO ACRÍLICO 275x150mm

DIMENSÃO TOTAL 290x235x47mm

COMO INSTALAR

1)  Utilize  os  furos  existentes  na  caixa  para  fazer  a 

fixação; 

2)  Se  for  necessário  outro  tipo  de  fixação,  use 

ferramentas e materiais que não danifiquem o produto; 

3) Instale uma tomada elétrica ao lado do equipamento; 

4) Conecte o plug na tomada da energia elétrica; 

5) Coloque a chave Liga/Desligue na posição Liga; 

6)  Antes de fazer  o  teste,  deixe a luminária  ligada à 

rede elétrica por pelo menos 12 horas. 

CHAVE DO PEDIDO
LNELED-SF LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SIMPLES FACE
LNELED-DF LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE

PLACA LNELED AUTÔNOMA

BRALARMSEG EQUIIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
www.bralarmseg.com.br

REF.: BRA: LNELED

IMAGEM ILUSTRATIVA




