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02 ANOS*

MATERIAL ANTICHAMA

FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO

BATERIA DE NÍQUEL

PARA SUA SEGURANÇA

PADRÃO  

NBR 10898

IP-43

Placa de SAÍDAPlaca de SAÍDA

             Placa sinalizadora luminosa de rota de fuga, ACRÍLICA, de fabricação
nacional com 2  anos  de  garantia,  ideal  para  qualquer  ambiente  onde se
tenha necessidade de orientar a rota de fuga em caso de incêndio.
             Nas seguintes versões:
AUTÔNOMA:  Acende  sozinha  através  de  sua bateria  interna,  na falta de 
energia elétrica.
PERMANENTE:  Fica sempre acesa com ou sem energia elétrica.
PARA CENTRAIS:  Depende  de  uma central com baterias para que funcione 
corretamente.
             Todas  as  versões  tem  a  possibilidade  de serem simples face  (insc.
apenas de um lado) ou dupla face (insc. em ambos os lados).     As  setas  são
auto adesivas, o que facilita a denição do sentido da seta na instalação.
              Essas setas não descolam e não desbotam com o tempo.

POLICARBONATO / ANTICHAMA

Norma que atende NBR-10898

IP-43

26 largura  X  22 altura  X  3 profundidade  (cm)

10 Watts 18 Watts

PAS.B-2622 PPS.B-2622 PCS.B-2622

3 horas
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Melhor custo benefício

Conformidade NBR 10898

Maior durabilidade

Fácil instalação

REDE E BATERIA

100% POLICARBONATO

MAIS SEGURA QUE
AS DE LÍTIO



Teto  xação direta

Teto  suspensa

Teto  com tubo 1/2"

Parede lateral

Parede costas

Seletor Permanente
ou Autônoma, para 
modelos 
PERMANENTE

LIGA
DESLIGA

Bateria

Ligue a bateria da placa eletrônica, através do  SELETOR conforme  gura  abaixo. A  opção
Permanente ou Autônoma, não tem efeito no caso das  placas  modelo  AUTÔNOMA ,  não 
importando a posição em que car, ela será sempre AUTÔNOMA, sendo possível a escolha
apenas nas versão PERMANENTE.

Feito   isso,  xe  a  tampa superior e está pronta 
para  o  uso,  basta  escolher  a opção de xação 
conforme guras ao lado.

No caso de placas PARA CENTRAL, não terá essa
placa eletrônica com o seletor, e o  equipamento
já vem fechado e  proto  para  o  uso ,  bastando
escolher a opção de xação conforme guras ao
lado.

INSTALAÇÃO:

ON

OFF

EXIT

S1, S3, S3B, S4 e S6 S9S8

S10 S11

S2, S5, e S7

S15ES15D

SVM SVD

EXIT EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA
SEVM SEVDSXVM SXVD

S30D S30E

  Seta Auto Adesiva 360º   Seta Auto Adesiva 360º

  Seta Auto Adesiva 360º   Seta Auto Adesiva 360º

  Seta Auto Adesiva 360º

  Seta Auto Adesiva 360º

  Seta Auto Adesiva 360º  Seta Auto Adesiva 360º   Seta Auto Adesiva 360º

  Seta Auto Adesiva 360º   Seta Auto Adesiva 360º   Seta Auto Adesiva 360º

OPÇÕES DE SERIGRAFIA:

FORMAÇÃO DO CÓDIGO PRODUTO:

P A S.B - 2622 S V D    = Placa de saída autônoma simples face basic tamanho 26x22 cm
                                       com serigraa SAÍDA em verde. 

Tipo de serigraa

Dimessão da placa  (26X22)   (50x32)   (75x48)   (100x64)  cm

Linha   -   (B) Basic     (P) Premium

(S) - Simples face     (D) - Dupla face

(PA) - Autônoma      (PP) - Permanente      (PC) - Para centrais
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