
MANUAL

MÓDULO ISOLADOR COMPACT - 31257

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

O Módulo Isolador Compact é utilizado 
para proteger o laço do circuito de 
detecção da central Compact em caso 
de curto-circuito na ramifi cação onde 
ele foi instalado. O módulo isola a 
região afetada com o curto-circuito, 
garantindo o funcionamento adequado 
da parte restante do laço. Quando a 
falha é removida, o isolador volta a 
funcionar automaticamente. A falha 
é indicada na face frontal do módulo 
através de um LED amarelo piscando 
rápido.

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. 

Tensão de operação 8 a 30 Vcc

Indicação de falha LED amarelo ligado

Instalação 2 Fios do laço

Classe de instalação Classe B

Temperatura de operação -10°C a 50°C

Umidade ≤95% (Sem condensação)

Grau de proteção IP20

Peso 89 g

Dimensões 80 x 80 x 37 mm

Cor Branco

Fabricado Plástico ABS

Garantia 1 ano

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Leia atentamente as instruções 
desse manual antes de sua 
instalação.

ENDEREÇAMENTO
Nota: Não necessita ser endereçado.
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TERMO DE GARANTIA
Todas as partes do produto são 
garantidas contra defeitos de fabricação 
que possam apresentar no prazo de 90 
dias de garantia legal, mais 9 meses 
de garantia contratual, a partir da data 
de entrega do produto (conforme Nota 
Fiscal de compra). 
Em caso de defeito, o Consumidor 
deverá de imediato comunicar o 
distribuidor para que o mesmo 
encaminhe o equipamento junto a 
NF para a assistência técnica ou 
pode entrar em contato diretamente 
conosco através do telefone (47) 3703-
1888 ou e-mail sac@segurimax.com.
br. O acionamento da garantia pelo 
consumidor não suspende/interrompe 
o prazo da garantia. O prazo legal que 
se refere o art. 18, §, 1ª do Código de 
Defesa do Consumidor só começará a 
correr após o recebimento do produto 
pela Fabricante/Importadora. Com a 
reparação ou substituição do produto 
defeituoso a Segurimax satisfaz 
a garantia integral. Sendo estas 
condições desse Termo de Garantia 
complementar, a Segurimax reserva-se 
no direito de alterar as características 
gerais, técnicas e estéticas de seus 
produtos sem aviso prévio.
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2. Fixe a base na parede.
3. Conecte os cabos da instalação no 

módulo.

O positivo do laço entra no terminal 10 
e sai no terminal 1. O negativo do laço 
entra no terminal 9 e sai no terminal 2.

4. Alinhe o dispositivo sobre a base e 
pressione-o até ouvir um “clack” em 
cada lado do módulo, para que esteja 
encaixado na base.

INSTALAÇÃO
1. Desencaixe o dispositivo da base 

com o auxílio de uma chave de fenda.
• Insira a chave  em umas das fendas 

existentes entre a base e o corpo do 
modulo. 

• Após inserir a chave, empurre o 
cabo da chave para baixo, forçando 
para frente, em direção ao produto.

• Repita nas duas fendas de um dos 
lados. 


