
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tensão  de Alimentação: SLL12 - 12Vcc.                                                                     

SLL24 - 24Vcc. 

Consumo de Consumo: SLL12 - 56mA (Máx.)                                                                      

SLL24 - 65mA (Máx.) 

Grau de Proteção: IP30 (uso interno) 

Caixa: Chapa de aço com                                                               

Pintura texturizada 

acrílico cristal de 4mm                                                         

Medidas: 209x247x36mm 

Peso: 510g. 

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO   SLL12 & SLL24 

A ILUMAC, assegura ao adquirente deste equipamento, garantia contra defeitos 

de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, 

comprovada mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra. 

 

1. Os serviços de garantia serão realizados em nossa fábrica na cidade de Bauru 

Estado de São Paulo, sendo que as despesas de frete, seguro e embalagem são 

de responsabilidade exclusiva do cliente. 

 

2. Não são cobertos pela garantia: 

2.1-Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam 

naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de 

natureza semelhante). 

2.2-Descargas elétricas, diferenças de tensão, corrosão, excesso de temperatura 

no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou 

submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de 

utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante. 

2.3-Despesas com instalação e envio de técnicos ao local da instalação. 

2.4-Transporte do produto até o local da instalação. 

 

3. A garantia será cancelada: 

3.1-Qualquer modificação feita no equipamento (remoção das lâmpadas, cortar 

cabo de força, furar ou cortar a caixa, fechar as entrada de ventilação, etc). 

3.2-Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas. 

3.3-Transporte e uso inadequado que cause vazamento da 

bateria e danos ao equipamento. 

4. A Garantia é válida somente no território brasileiro. 

TERMO DE GARANTIA 
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO 

MN01481_R2 

SLL12 & SLL24 

INSTALAÇÃO:  

Fio Vermelho (+): Positivo. 

Fio Preto (-): Negativo. 

  

Ligar a luminária na rede de iluminação de energia ou fonte continua de 

12Vcc ou 24Vcc conforme modelo. Somar a quantidade de luminária e 

respeitar a carga máxima suportada pela central.  


