
SINALIZADOR AUDIOVISUAL
12/24V CONVENCIONAL

Voltagem de operação 12/24V

Topologia Convencional

Frequência do flash luminoso 90 Ciclos/ minuto

Pressão sonora ≥90 dB/m

Vida útil do LED ≥100000 Ciclos

Frequência da sirene 25 Ciclos / minuto

Corrente de alarme 15mA (12V) / 40mA (24V)

Corrente de repouso 0mA

Condições de trabalho Temp.: -10~+50ºC;
umidade:<95% RH

Grau de proteção IP20

Dimensões 100*100*59mm

Peso 140g

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parabéns, você acaba de adquirir um produto 
Segurimax, a marca da qualidade, inovação e 
tecnologia! 

O Sinalizador Audiovisual  12/24V Convencional Segurimax 
é um produto moderno que combina sinalização sonora 
com sinalização visual usando feixes de LED. O produto 
quando acionado pela central de alarme emite ciclos de 
som e fl ashes luminosos para alertar as pessoas do local 
sobre a ocorrência de incêndio. Com design moderno e 
feito em ABS da cor vermelha é indicado para uso interno, 
industrial, residencial, etc.

2.  CUIDADOS

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado 
por um profi ssional com conhecimento da norma ABNT 
NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio 
- Projeto, instalação, comissionamento 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.

3. INSTALAÇÃO

Para a instalação do produto siga os seguintes passos:

1. Retire os dois parafusos da parte frontal.

2. Instalação da base traseira: Faça quatro furos em 
posição retangular na parede com distância horizontal de 
45mm e furos verticais com distância de 80mm. Insira as 
buchas plásticas(Se a parede for de madeira os parafusos 
podem ser aplicados diretamente), coloque a base traseira 
do produto alinhado com os furos e coloque os parafusos.

3. Conecte a linha de alimentação 12/24V.

4. Encaixe as duas alças da parte frontal a base traseira e 
instale os dois parafusos de fi xação.
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4. OPERAÇÃO

O sinalizador audiovisual é ativado quando existe um disparo no 
sistema de alarme de incêndio gerado diretamente pela central de 
alarme de incêndio. O sinalizador audiovisual deve ser silenciado 
diretamente na central de alarme de incêndio, ele não possui 
nenhuma interface para controle no dispositivo.

5. TERMO DE GARANTIA

Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos 
contra defeito de fabricação que porventura venham a apresentar 
pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) 
meses de garantia contratual, contados a partir da data da entrega 
do produto ao Consumidor, conforme consta na Nota Fiscal de 
compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo 
território nacional.

Constatado o defeito no produto, o Consumidor deverá 
imediatamente comunicar o distribuidor onde adquiriu o 
equipamento para que junto com sua Nota fiscal seja encaminhado 
para a assistência técnica ou através do nosso telefone (47) 3703-
1888, ou ainda, através do e-mail sac@segurimax.com.br, para 
que possa ser orientado acerca da forma mais ágil de examinar e 
sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Caso o 
Consumidor leve o produto a quem não autorizado, esta garantia 
perderá sua validade, já que o produto será considerado violado. 

A garantia perderá ainda sua validade se ocorrer qualquer das 
hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação; b) o 
defeito ou dano no produto tiver sido causado pelo Consumidor 
e/ou terceiros estranhos ao fabricante, ou em decorrência de 
obras de engenharia civil defeituosas; c) se os danos ao produto 
forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, 
inundações, desabamentos, etc.), incêndios, umidade, tensão na 
rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações 
excessivas na rede), instalações/uso em desacordo com o Manual 
do Usuário decorrente do desgaste natural das partes, peças e 
componentes; d) se o produto tiver sofrido influência de natureza 
química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); e) se o 
número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; f) 
se o plugue for cortado.

A garantia oferecida através deste termo limita-se ao acima 
exposto e, com a reparação ou substituição do produto defeituoso 
a Segurimax satisfaz a garantia integral, não cabendo ao 
Consumidor pleitear quaisquer outros tipos de indenização ou 
coberturas, exemplificativamente, porém não limitativos, lucros 
cessantes, prejuízos originais de paralisação do equipamento, 
danos causados inclusive a terceiros, por acidentes decorrentes 
do uso do equipamento ou a quaisquer outros emergentes ou 
consequentes.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a 
Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, 
técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.


