Sinaleiro Solar Duplo de Baixa Intensidade para
Obstáculos Aéreos MSMS-LT602ULT602U-E1E1-V10
V10
APLICAÇÃO:


Instalado em mastros e torres de obstáculos (Telecomunicações, GSM,
Rádio e TV), guindastes, chaminés, prédios altos, estádios desportivos,
postes de luz, torres de alta tensão, geração de energia eólica e
quaisquer outras obstruções potencialmente perigosas ao tráfego aéreo.

PRINCIPAIS FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS:

Dimensões:

 Baseado na tecnologia LED e carregamento através de energia
solar, baixo custo de manutenção extremamente confiável.
 Indicação Standby irá ligar automaticamente no caso de falha.
 À prova de choque e resistente à corrosão.
 Utiliza bateria normal de NiMH, fácil para a substituição.
 Lâmpada acondicionada em caixa de policarbonato, anti-impacto,
estabilidade térmica, alta capacidade de iluminação.
 Classificação Combustibilidade: UL94-V0
ESPECIFICAÇÕES:

INSTALAÇÃO:






Monte o sinaleiro solar no local mais adequado, com incindência
direta da luz do sol, para assegurar o seu funcionamento contínuo.
Fixação: G3 / 4 montagem em tubo.
Para o primeiro uso, abra o interruptor da bateria na parte inferior.
Se for armazenar por um longo tempo, desligue a chave.
O ângulo do painel solar é ajustável de 15 ° a 60 °. O usuário final
pode obter ângulo adequado, ajustando os furos de instalação.
A luz tem controle óptico. Quando a iluminação ambiente for inferior
a 500lux, ele começa a trabalhar.
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SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA:




Solte 6 parafusos e retire a tampa da caixa.
Retire a bateria antiga.
Substitua a bateria e recoloque a tampa. Atenão para não provocar curtocircuito.

AVISO:
 Para o perfeito funcionamento do sinaleiro, sugerimos a troca de bateria
à cada ano.
 Se o sinaleiro ficar armazenado por um período superior a três meses é
aconselhável deixar o sinaleiro sob a luz do sol durante três dias para
que a bateria seja adequadamente carregada.
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