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Para iluminação de emergência não

permanente, o bloco autônomo

IP110-FCM é o modelo de maior

potência para áreas que necessitam

de iluminação ambiente ampla com

alta autonomia e eficiência.

Possui dois faróis de lâmpadas

halógenas com 110W de potência

total abrangendo áreas abertas

proporcionais a 450m².

Capacitada com sensor de luz do

dia para economia de bateria, ela

pode ser habilitada a acionar

apenas nos momentos onde há

baixa iluminação ambiente, de

acordo com o nível definido pelo

usuário. Desta forma ela pode

estender sua autonomia em caso

de queda de energia, sendo

acionada apenas quando

necessário.

Ao reconhecer uma rede ausente

ou fraca, incapaz de alimentar a

iluminação local, ela atua mantendo

seus faróis acesos por até 3 horas

consecutivas.

Sendo necessário apenas os

parafusos fixados na parede, o

bloco autônomo é facilmente encai-

xado e desencaixado para manu-

tenção. Recomendada altura mín-

ima de 3,5m.

Indicado para uso em garagens,

restaurantes, hospitais, hotéis,

indústrias, supermercados, escolas,

bancos, shoppings, portarias, lojas,

casas noturnas e etc.
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Descrição:

Código Referência

01085 IP110-FCM

Alimentação primária Rede Elétrica 127 ou 220Vac - 60Hz

Alimentação secundária Bateria 12V - 45Ah Chumbo-Ácida

Fusíveis Rede 1A / Bateria 10A

Consumo em Carga 24W

Consumo em Flutuação 6,5W

Tempo de recarga 24h máximo

Tensão de recarga 13,8V

Autonomia* 3 Horas

Tipo de iluminação Farol de Lâmpada Halógena

Faróis 2 x 55W

Fluxo luminoso 4000 lm

Área de cobertura 450m² (30x15m) Área aberta

Acionamento** Tensão da rede abaixo de 70%

Comutação 2s

Desligamento Automático Bateria abaixo de 9,8V

Temperatura de Operação -4ºC a 48ºC

Dimensões 340x245x201mm (AxLxC)

Peso 4,2Kg sem bateria

Fixação Parafusos de sobrepor

Grau de Proteção IP20 (Uso Interno)

Material da caixa Aço com pintura eletrostática bege

Norma Técnica NBR 10898

*Considerando bateria com carga completa

** Selecione a tensão nominal da rede pela chave traseira


