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SINALIZADOR AUDIOVISUAL COMPACT - 31207

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

O Sinalizador Audiovisual Compact 
Segurimax foi projetado para atender 
os exigentes requisitos de qualidade 
e performance de um sistema de 
detecção e alarme de incêndio. Por ser 
um dispositivo endereçável, é possível 
confi gurá-lo para a ativação individual ou 
combinada, através da defi nição de zonas 
de detecção e alarme.
Esta função torna o sistema de alarme 
mais versátil e compatível com diversos 
tipos de instalações como em hospitais, 
escolas, galpões e prédios.
Seu design compacto e robusto permite 
uma instalação fácil em caixas de embutir 
4x2.

CUIDADOS 
1. Leia atentamente as instruções desse 

manual antes de sua instalação.  
2. 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.  

3. Sempre desligue a alimentação para 
instalar ou fazer manutenção do 
produto.  

4. Não utilize solventes para limpar o 
produto, apenas pano umedecido.  

5. Não pinte o produto.  
6. Esse produto foi desenvolvido para uso 

interno. Não exponha a intempéries. 

Atenção: Antes de prosseguir com a 
instalação certifi que-se que o dispositivo 
esteja devidamente endereçado.

Nota: O endereçamento do dispositivo 
deve ser feito com o Programador de 
endereços Compact.

Tensão de operação 20 a 30 Vcc

Indicação de standby Led vermelho piscando a 
cada 3 segundos

Consumo em repouso ≤0,4 mA
Consumo em alarme do laço ≤2 mA
Consumo em alarme saída 
24 Vdc ≤ 40 mA

Intensidade sonora I > 90 dB @ 1m
Intensidade luminosa 1,2 W.s
Período do flash 2 Hz (120 vezes por minuto)

Instalação 2 Fios do laço e dois fi os da 
alimentação

Classe de instalação Classe B
Faixa de endereços 1 a 80
Temperatura de operação -10°C a 50°C
Umidade ≤95% (Sem condensação)

Grau de proteção IP20
Peso 148 g
Dimensões 134 X 115 X 48 mm
Cor Vermelha 
Fabricado Plástico ABS
Garantia 1 Ano
Norma aplicada NBR 7240-3 e NBR 7240-23

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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CONEXÃO DOS CABOS

Conecte os cabos de alimentação 24 V e do laço 
da central de alarme Compact nos terminais DC 
24 V e S1 S2 do Sinalizador. 

Após concluída a conexão dos cabos, fixe o 
Sinalizador Audiovisual na base e certifique-se 
que ele está bem preso.

OPERAÇÃO
O sinalizador endereçável Compact possui um 
LED de supervisão que pisca a cada 4 segundos 
informando que o produto está ligado e em 

INSTALAÇÃO

1. Destaque o sinalizador da base.
2. Passe os cabos do laço e da alimentação 

24V, pelas aberturas existentes na base e 
fixe a base no local desejado (normalmente 
em uma caixa 4x2) respeitando as 
distâncias de furação representadas 
abaixo.

supervisão. Quando um sinal de sinistro for 
detectado pela central o sinalizador audiovisual 
irá ligar a sirene e uma luz forte. Seu LED 
indicativo também ficará permanentemente 
aceso. O retorno ao modo de supervisão é 
controlado pela central de alarme.

Para testes práticos ou de performance, 
orientamos seguir a NBR ISO – 17240-3 e NBR 
ISSO 17240-23.

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.


