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Sinalizador Audiovisual
Endereçável
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APRESENTAÇÃO

O Sinalizador Audiovisual Endereçável Segurimax foi projetado para atender os exigentes requisitos de 
qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. 

É ativado rapidamente pela central de alarme, emitindo um som potente e uma luz intensa, garantindo 
que as pessoas no ambiente percebam instantaneamente uma situação de incêndio, podendo realizar 
o abandono com segurança. 

Pelo fato de ser endereçável, o controle da sirene é estabelecido através da Central de Alarme de 
Incêndio através da confi guração de um endereço único. 

É possível confi gurar a ativação individual ou combinada através da confi guração feita na Central, 
ao mesmo tempo, habilita funções e programações de zonas, setorização de disparos, entre outras 
necessidades, garantindo assim alta confi abilidade e . exibilidade nos Sinalizadores.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação 20 a 30 Vdc

Consumo em repouso ≤0,4 mA

Consumo em alarme no laço ≤2 mA

Consumo em alarme alimentação 24V ≤80 mA

Pressão sonora >90dB/m

Sinalização visual
Frequência: 1,2Hz a 1,8Hz - 5 LEDs brancos 
de alta potência

Frequência de LED de supervisão 0,5Hz (125 L) ou 0,25Hz (250 L)

Classe de instalação Classe A ou B

Faixa de endereços 1 a 250

Temperatura de operação 0°C a 55°C

Humidade ≤95% (Sem condensação)

Grau de proteção IP20

Peso 143 g

Dimensões 133 x 114 x 45mm

Cor Vermelho

Fabricado Plástico ABS

Garantia 1 ano

Norma aplicada NBR ISO 7240-3 e NBR ISO 7240-23



Português www.lumiled.com.br

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO 

 1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da 
norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissio-
namento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a 
substituí-lo. 
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto. 
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido. 
4. Não pinte o produto. 
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries. 
6. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação. 
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