
Português www.lumiled

Iluminação de Emergência
30 Leds Super Slim
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APRESENTAÇÃO

A luminária 30 leds super slim foi fabricada com a tecnologia Led, desenvolvida para iluminação de 
emergência (aclaramento).

Utilizada em escadas de acesso, rota de fuga, prédios, escolas, corredores, entre outros.

Nossa luminária de emergência tem uma durabilidade duas vezes maior em relação as luminárias 
comuns encontradas no mercado nacional.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso 50/100 Lúmens

Bateria de Lítio  3.7v 1.000mA

Vida útil da bateria 200 recargas

Alimentação 110/220V

Consumo de energia 2W (Carregando)

Autonomia mínima 3 horas

Autonomia máxima 6 horas

Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais NBR 10898

Área de abrangência 25 m²

Temperatura de cor do led 6000 - 7000k

Grau de Proteção IP-20

Chave seletora Intensidade de Luz

Peso 230g

Dimensões 310 x 29 x 38

Fabricado Plástico ABS (Antichamas) e acabamento em acrílico

Design Slim Sim

Alça Retrátil Sim

Botão de teste Sim

Buchas e parafusos Sim

Garantia
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INSTRUÇÕES DE USO 

1° - Conecte o plugue na tomada de energia elétrica e coloque a chave seletora na posição ligado; 

2° - Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar a bateria por um período de 48 horas. 
O LED vermelho deve acender, indicando a presença de energia elétrica;

3°- Com a chave seletora na posição (ligado), caso falte energia elétrica, a luminária se acenderá e 
permanecerá assim até o retorno da alimentação, ou desligamento manual, ou descarga da bateria; 

4° - Para testar o produto, desconecte-o da rede elétrica ou desligue a alimentação (disjuntor) da rede 
elétrica ao qual o produto está conectado; 

5º - Botão de teste: Você também pode testar o funcionamento da luminária colocando-a na energia 
e o botão de liga/desliga na posição ligado, em seguida aperte o botão de teste. Os leds se acende-
rão podendo assim verificar se o equipamento irá funcionar em uma falta de energia. 
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GRÁFICOS

1 - LED
2 - Botão teste
3 - Chave para seleção de conrole de fluxo de iluminação
4 - Indicador de carga
5 - Furos para fixação na parede
6 - Cabo
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