
 O bloco autônomo BA300 é utilizado para iluminação em ambientes com dimensões maiores, com acendimento automático na falta de 

alimentação de energia elétrica externa. Possui sinalização da função “ligado”, através de LED’s no painel frontal, comutador 

automático de tensão, carregador inteligente com flutuação aumentando a vida útil da bateria, circuito de proteção de descarga 

excessiva da bateria, proteção de entrada e saída por fusíveis e suporte de parede em metal resistente de fácil instalação. 

Equipamento construído em polímero termo plástico na cor branca e devido ao seu grau de proteção IP20, deve ser instalado em 

ambientes internos.
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Obs.: Os modelos 200.312, 200.313, 200.316 e 200.317, vêm equipados com uma saída auxiliar para ligações 
de faróis extras e/ou, placas de saída de iluminação de emergência, limitada em 10A.

Obs.: Os modelos 200.311, 200.313, 200.315 e 200.317, vêm equipados com fotosensores que na ausência de 
energia elétrica da rede, ao detectarem a falta de luminosidade no ambiente, ligam os faróis automaticamente.

Produto 200.310 200.311 200.312 200.313 200.314 200.315 200.316 200.317

Tensão de alimentação

Tensão de operação

Bateria

Tipo de lâmpada

Intensidade luminosa

Autonomia (aproximadamente)

Autonomia com fluxo luminoso normal

Material (construção)

Norma seguida

Grau de proteção

Peso (aproximado)

Dimensões (L x A x P) mm

Foto sensor Saída auxiliar Foto sensor + 

Saída auxiliar
Caracteristicas Complementares Foto sensor Saída auxiliar

Foto sensor + 

Saída auxiliar

127/220(CA) - Comutação automática de tensão

12V(CC)

Sem bateria Com bateria - (40Ah automotiva Chumbo-ácido)

Halógena 2x55W

2 x 1200lm

2h30min

Polímero termo plástico na cor branca

NBR 10898

IP 20

2,5kg 12,5kg

340 x 298 x 200

2h

- -

Descrição:

Característica Técnica:

Rua Bahia, 3943
Salto Weissbach - 89032-000
Blumenau - Santa Catarina - Brasil 
+55 47 3327-7777
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