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Iluminação de Emergência
60 Lumens com Fotocélula
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APRESENTAÇÃO

A luminária de emergência de 60 lumens da Segurimax tem dupla função, primeiro funcionando 
como uma luminária com fotocélula que funciona ao escurecer acendendo automaticamente. 
Segunda função ela funciona como uma iluminação de emergência na falta de energia elétrica. 
É indicada para uso residencial e comercial. 
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso 60 Lúmens

Bateria lítio 3.7V 6000MAH

Vida útil da bateria 500 recargas

Alimentação 110/220v

Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais NBR 10898

Área de abrangência 15m²

Temperatura de cor do led 6000 - 7000K

Grau de Proteção ip 20

Peso 50g

Dimensões 100 x 21 x 79mm

Fabricado Plástico ABS (antichamas) e acabamento em acrílico

Garantia 1 ano
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INSTRUÇÕES DE USO 

1º conecte a luminária direto na tomada pois tem seu plugue injetado direto no produto.  
2º Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar a bateria por um período de 48 horas. O LED verme-
lho deve acender, indicando a presença de energia elétrica;  
3º Coloque a chave seletora em uma das funções descritas abaixo para seu devido funcionamento: 
Posição AC: Nesta posição a luminária funcionará como luz noturna ou seja, somente acenderá 
quando o local estiver escuro pois possui sensor de fotocélula.  
Posição OFF - Nesta posição a luminária permanecerá desligada. Posição DC - Nesta posição ela irá 
funcionar como iluminação de emergência, o produto acenderá automaticamente na falta de energia 
elétrica quando o local estiver escuro pois também nesta função funcionará com a fotocélula. 
4º Para testar o produto você deve cobrir com sua mão a fotocélula e no modo AC ela funcionará 
automaticamente como uma luminária e deverá acender, se estiver no modo DC repita o processo 
anterior e desligue ela da tomada ou desligue a energia elétrica ela deverá acender. 
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