• Alimentação 127/220 V
• 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
• Produto com vedação especial, sua abertura ocasiona perda de garantia

* O GABINETE é injetado com material resistente a
incidência de luz solar por 2 ANOS. A garantia de 2 ANOS
refere-se somente ao gabinete na condição de
ressecamento e/ou amarelamento do material pela
incidência de luz solar;
A garantia de 2 Anos não cobre furos, quabras, rasgos,
quedas efetuadas pelo instalador e/ou usuário.
Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o
prazo de garantia.
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INDÚSTRIA

BRASILEIRA

SINALEIRA

Seu caminho bem sinalizado!
CONEXÕES:

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
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
A chave VOLUME - Seleciona o volume do sinal sonoro em 45 dB ou 75 dB.
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Nunca alimente a sinaleira diretamente nos fios do motor dos automatizadores e cancelas em geral.
Utilize os módulos temporizadores IPEC.
PORT LUZ UNIVERSAL COD: A 2802-6; PORT LUZ COM FALT COD: A2802.

CHAVE DIA OU DIA / NOITE

** A INTENSIDADE DO VOLUME PODERÁ SER DIFERENTE DEPENDENDO DO AMBIENTE ONDE ESTIVER INSTALADO
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Seu caminho bem sinalizado!
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