
A Sinaleira  Audiovisual é usada em centrais de portões automáticos, sinalizando a entrada/saída de veículos com sinal 
sonoro e visual.
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SINALEIRA 

AUDIOVISUAL
Parabéns, você adquiriu um produto com selo de qualidade máxima IPEC. Utilizando a mais alta tecnologia do 

desenvolvimento até a expedição do produto, proporcionando conforto e comodidade no seu dia a dia.  

• Alimentação bivolt (127/220V)
• Consumo em 220V= 60mA 
• Consumo em 127V= 40mA 
• Possui chave de ajuste de volume para 45 dB ou 75 dB
• Possui chave com função DIA ou DIA / NOITE para ajuste do Audio
• Possui baixo consumo de energia
• Sinal luminoso com leds especiais de altíssimo brilho
• Alta durabilidade dos leds

A chave  VOLUME - Seleciona o volume do sinal sonoro  em 45 dB ou 75 dB.    

Com a chave na função  DIA / NOITE - A sinaleira pisca os leds  e  emite sinal sonoro (bip) durante o dia com 100% do audio  ajustado na 
chave VOLUME.  Ao anoitecer  reduz automaticamente em 50 % do  audio selecionado na chave VOLUME.

Com a  chave na função DIA - A sinaleira pisca os leds e emite sinal sonoro (bip) durante o dia e desliga o audio  ao anoitecer.
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Suporte para fixação da placa 

*  Gabarito para furação na tampa da caixa

BRANCO

PORT LUZ COM FLAT COD: A2802,
PORT LUZ UNIVERSAL COD: A 2802-6;
Utilize  os módulos temporizadores IPEC.

De acordo com cada modelo de placa utilizada.

Nunca alimente a sinaleira diretamente nos fios do motor dos automatizadores e cancelas em geral. 
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