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Manual de instalação e utilização
Luminária de emergência moderna , super compacta, de fabricação nacional e com
alto grau de tecnologia empregada. Especialmente desenvolvida para atender as necessidades do
mercado, sempre em conformidade com as normas vigentes e padrões elevados de segurança
como, corpo em POLICARBONATO ANTICHAMA, bateria Ni-Mh, carregador com controle de
corrente e tensão máximas, fusíveis de proteção e iluminação a LED. Disponível com lente cristal
ou leitosa no caso de indicação de saída BALIZAMENTO.

INSTALAÇÃO:
A luminária possui no verso, rebaixos nas
quatro direções para recorte e passagem do
cabo de alimentação, conforme g. abaixo.

Escolha o tipo de xação pretendido:
Fixação Permanente , evita furtos principalmente em locais de muita circulação de pessoas.
Fixação com Engate Rápido , ideal para agilizar
o processo de instalação e onde não existe o
problema de furtos.

Fixação Permanente , utilizando furação
frontal conforme gura.

4 Fixação com Engate Rápido, utilizando as
furações tipo gaveta na parte de trás da
luminária , xar os parafusos na parede e então
encaixar a luminária.
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5 A xação da luminária pode ser feita em qualquer posição, horizontal, vertical, parede e teto.

Após xada, basta conectar a rede elétrica, utilizando o plug do cabo de alimentação ou se
preferir , cortar o plug e fazer uma ligação direta, também é possível, não perdendo a garantia
devido ao corte do plug. Deixar carregando por 72 horas iniciais antes da primeira descarga.
OPERAÇÃO:
.
Esta luminária estará sempre pronta para acionamento em caso de falta de energia elétrica
pois seu acionamento é automático no caso da falta, seu comando é por duas chaves pulsantes
não existindo a posição xa DESLIGA, ou seja, caso falte energia e o usuário não queira utilzar a
luminária ele pode pressionar o botão desliga, mas quando a energia voltar e futuramente faltar
a luminária irá acionar automaticamente.
Isso evita esquecimentos ou desligamentos mau
intencionados. Como se trata de um equipamento de segurança e cujo sua principal função é
iluminar o ambiente em caso de incêndio para evacuação do local, entendemos que ela deverá
estar pronta para o acionamento a qualquer tempo.
.
Possui um botão pulsante de LIGA/TESTE, quando houver rede elétrica presente e o botão for
pressionado, a luminária irá ligar enquanto pressionado, caso não tenha presença de rede
elétrica um toque irá acionar a luminária e para desligar basta um pulso no botão DESLIGA.
A indicação de rede elétrica presente se dá através do led verde REDE, no painel frontal.
INSPEÇÕES:
.
Caso a luminária esteja estocada, é de fundamental importância que ela receba carga de 3 em
3 meses por 48 horas, para compensar a auto descarga da bateria, caso isso não ocorra, resultará
em perda da garantia e redução drástica na autonomia e vida útil da bateria.
.
Após instalada, recomendamos que seja feito uma inspeção visual mensal am de vericar se
o led REDE está aceso, indicando que a luminária está devidamente conectada a rede elétrica.
Realizar também uma descarga completa trimestral para que seja vericado o funcionamento da
luminária. Com a realização desses procedimentos, se reduz em muito a possibilidade de defeitos
indesejados quando realmente se precisar do equipamento.
.
MANUTENÇÃO:
.
Por se tratar de equipamento fabricado no Brasil, o mesmo possui assistência técnica na
fábrica, possuindo garantia de 1 Ano. Todos os itens da luminária são passiveis de manutenção
Bateria, placas eletrônicas e caixas plásticas, aumentando em muito a vida útil da luminária.
Isso se reete na questão ambiental, produzimos bens duráveis sem a necessidade de trocas
anuais.
.
Esse produto utiliza bateria que possui susbstâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente, Não
é permitido o descarte da bateria em lixo comum, deve ser encaminhada ao local de origem da
compra, para destinação a Luxpryme que irá dar a destinação correta a sucata. Esse procedimento
está de acordo com a resolução CONAMA Nº401/08.
.

Modelo

LSB-300

18 Watts
28 horas

POLICARBONATO / ANTICHAMA

Norma que atende

NBR- 10898

