
Manual do Usuário - Bloco Autônomo BA300
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200.310 - Bi-volt automático (Sem bateria)

200.314 - Bi-volt automático (Com bateria)

200.311 - Bi-volt automático com foto sensor (Sem bateria)

200.315 - Bi-volt automático com foto sensor (Com bateria)

200.312 - Bi-volt automático com saída auxiliar (Sem bateria)

200.316 - Bi-volt automático com saída auxiliar (Com bateria)

200.313 - Bi-volt automático com foto sensor e saída auxiliar (Sem bateria)

200.317 - Bi-volt automático com foto sensor e saída auxiliar (Com bateria)

1. Caracter ticas Técnicas:ís

Tensão de alimentação:................................... 127/220V (CA) bi‐volt automático

Tensão de operação (placa eletrônica):........... 12V (CC)

Bateria:............................................................ 40Ah ( Chumbo‐ácido)Bateria automotiva

Tipo de Lâmpada:............................................ Halógena 2 x 55W

2 x 1200 lm

Autonomia .................:................... ..................

Fluxo luminoso ...........:....... ..............................

2h30min

Autonomia com fluxo luminoso normal:......... 2h

Grau de proteção:............................................ IP 20

Material:.......................................................... P termo plásticoolímero

Cor:.................................................................. Branca

340 mm

205 mm

250 mm

BA - Bloco Autônomo Lamp: 2x55W300

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.
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B - Bloco Autônomo Lamp: 2x55WA 300

2.Instalação

2.2. Instalação Eletrônica

2.3. Suporte 200.041 - opcional

2.1. Fixação

Nunca colocar o bloco sem apoio

Apoio
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83mm
83mm

Detalhe Suporte

Bucha Ø 8mm
Parafuso Ø5x30mm

Por motivos de segurança, o
Bloco Autônomo sai de fábrica
com o fusível fixado em um
a d e s i v o e x t e r n a m e n t e .
Antes de ligar a primeira vez,
colocar o mesmo no porta
fusível localizado na parte
lateral do equipamento.

Fusível da Bateria (15A)



BA - Bloco Autônomo Lamp: 2x55W300

4.Cuidados Gerais

*Instalar ao abrigo de intempéries.

acendam-se acidentalmente).

*Não instalar próximo a produtos inflamáveis.

*Limpar apenas com pano seco.

*Não empilhar materiais de forma a obstruir o bloco

*Não expor o bloco a jatos de água.

*Não deixar cair.

*Não virar bateria  contém cido ).a , á - (risco de vazamento

*Remover o fusível da bateria (15A) para transporte do bloco - (evitando que os faróis

Teste Normal Desligado
Inibe o acendimento
dos faróis na falta de
rede (o led da um pulso
curto a cada 2,5s).

Pulsa por 1s, acende osr
faróis por 10s, somente
qua do ligado na reden
elétrica (led pisca r pido).á

Os faróis acendem na
ausência de rede
elétrica (led pisca lento).
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2.4. Instalação Eletrônica

2 - Energizar o bloco e testar o funcionamento da chave de comando.

1 15- Colocar fusível da bateria ( A).

3.Funcionamento

3.1Chave de Comando

Bat -

Bat +

Fusível d Bateria Aa 15

Fusível d Ao Carregador 2
Fusível da

**Entrada

* oto SensorF

Inverter a ligação da bateria causará queima do
fusível, acendendo um LED vermelho na placa
eletrônica.
O LED permanecerá aceso até ser efetuada a
correta ligação dos pólos da bateria e a troca do
fusível.

*Disponível apenas nos modelos: 200.311, 200.313, 200.315 e 200.317;

**Disponível apenas nos modelos: 200.312, 200.313 e 200.316 e 200.317;

Rede A1

Auxiliar

*Entre 30 a 60 dias deve ser efetuada uma manobra de desenergização (tirar da tomada e
esperar até a luz apagar) reenergizar para que aconteça a recarga da bateria, objetivando
aumentar sua vida útil
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BA - Bloco Autônomo Lamp: 2x55W300

A ENGESUL garante este produto contra qualquer defeito de fabricação, por
um período de meses, contados a partir da emissão da nota fiscal de12
venda. Os serviços de garantia serão realizados em nossa fábrica e são
restritos unicamente ao conserto gratuito das peças defeituosas ou
substituição, igualmente gratuita, por outras, desde que nosso laboratório
constate que a falha ocorreu em condições normais de uso. A garantia torna-
se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por
acidentes, uso abusivo ou em desacordo com as especificações e instruções
fornecidas neste manual, ou ainda no caso de apresentar sinais de violação,
ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas. O proprietário
responsabiliza-se por despesas de transporte até as instalações da ENGESUL.
Esta garantia somente terá validade se acompanhada deste termo
juntamente com a nota fiscal de aquisição.

Nº DE SÉRIENº NOTA FISCAL

CARIMBO E ASSINATURA DA REVENDA

TAGDATA DE FABRICAÇÃO

4.Garantia


