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A Fonte No-Break para CFTV é indicada para instalações onde 
o consumo dos acessórios utilizados superam a corrente de 
carga oferecida pelos alarmes do mercado.

 Código do produto: A2060
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A IPEC se reserva no direito de alterar o produto aqui apresentado sem prévio avisoA IPEC se reserva no direito de alterar o produto aqui apresentado sem prévio aviso

 a pelo prazo a pelo prazo
de 90 (noventa) dias da data de aquisição.de 90 (noventa) dias da data de aquisição.

• Tensão de entrada (rede): 100~240 V - 60 Hz
• Carga Total: 2 A 
• Carga Real: 2 A 
• Potência de saída: 27,6 walts
• Tensão de flutuação: 14,5 volts;
•Gabinete em ABS anti-chama de fácil instalação e 
manutenção, onde a bateria selada é colocada junto a caixa.
•Led indicador de nível de bateria no painel (alto, médio e 
baixo) 
• Saída Auxiliar: 12V
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES2
• Recomenda-se o uso de  bateria selada de 12v/7Ah.
• Não é indicado uso em baterias com  corrente maior que
 7 Ampéres e  baterias seladas com tensões menores que 10 volts.
•É proibido o uso de baterias recicladas .
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