Gevi Gamma
Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio

92 mm

214mm

Parabéns por ter escolhido a Luminária MAX PL9. Construída com
modernos circuitos integrados, incorpora um sistema seguro, prático.
Quando houver uma queda de energia elétrica, o sistema de

129 mm

Autônoma MAX PL9

emergência é ativado automaticamente, mantendo a lâmpada acesa
até que a energia retorne. A instalação é rápida e simples.
178 m m

Características

Distância entre furos p/ instalação

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lâmpadas: 1 fluorescente compacta PL 9W
Autonomia: 3 horas +/- 15%
Caixa: plástica em ABS, à prova de corrosão.
Voltagem: Bivolt automática 110/220Vac
Bateria: Chumbo Selada 6V 4Ah ou NiCd
Peso com bateria: 1 Kg
Circuito de proteção contra descarga da bateria: 4V +/- 10%
Aviso: Lâmpada Indicadora de Carga e Flutuação
Altitude: até 2.500 metros
Temperatura ambiente: até 50ºC
Instalação: abrigada

178mm

Instruções para ligação e manutenção
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1º) Fixar o aparelho pelos dois furos na parte traseira da caixa
2º) Após fixado, ligar na tomada (90 a 220Vac)
3º) Colocar a chave liga/desliga na posição ligado
4º) Ao desligar da tomada, a lâmpada acenderá automaticamente
5º) Quando ligada na tomada, a lâmpada apagará, e acenderá a
luz vermelha interna, indicando bateria em carga
6º) "DEIXAR O APARELHO PERMANENTEMENTE LIGADO
NA TOMADA".
7º) Verificar a bateria a cada 1 ano e 6 meses.
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1. Colocar buchas e parafusos
na parede / teto sem apertá-los
até o fim;

2. Passar a cabeça dos parafusos
na parte maior dos furos de
fixação da luminária;

3. Escorregar a luminária para
que os parafusos entrem na
menor parte dos furos de fixação;

4. Dar o aperto final nos
parafusos para fixar a luminária
na parede / teto.
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