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APARELHO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA WE-01

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO
Aparelho autônomo de iluminação de emergência para estabelecimentos comerciais e industriais. Equipada com dois 
faróis halógenos de 55 W, possui capacidade para iluminar grandes áreas. Corpo em termoplástico auto extinguível.
O circuito eletrônico, inteligente, possui sensor de luminosidade que evita o acionamento enquanto o ambiente estiver 
claro (acima de 16 lux).
Alojamento funcional, possui compartimentos separados para a bateria e o circuito eletrônico, evitando que os vapores 
ácidos da bateria comprometam a vida útil do circuito.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Autonomia: 2:30 horas
Características da lâmpada: Halógena 55 W / 12V DC

Ângulos de ajuste dos projetores: Horizontal 300°, vertical 120°
Alimentação: 110/220 V (comutação manual) - 60 Hz

Potência consumida: Em carga 38VA, em fl utuação 15 VA
Características da bateria: Tipo chumbo/ácida 12 V  / 40 Ah - Livre de manutenção
Temperatura de operação: -5°C a +45°C

Tempo de recarga: 24 horas (possui um “led” que acusa quando a bateria 
está com carga completa - luz intermitente).

Área de abrangência por unidade: 150 m2

Peso: 15,3 kg (com bateria e suporte)
Grau de proteção: IP-20

Dimensões (mm) Referência Descrição Lâmpada

WE-01
Central Autônoma

de Iluminação
2 x 55 W

OBS.: Não acompanha bateria.

WE-01
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APARELHO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA WE-02

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO
Aparelho autônomo de iluminação de emergência para estabelecimentos comerciais e industriais. Equipada com 3 
faróis dicróicas de 20 W, podendo atuar com 3 ou 2 faróis. Corpo em termoplástico auto extinguível. Possui botões 
de teste liga/desliga, montagem da caixa plástica por simples encaixe com compartimentos separados para bateria e 
circuito eletrônico. Proporciona maior tempo de iluminação nas emergências, com autonomia de 5 horas com 3 faróis 
e de 8 horas com 2 faróis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Autonomia com 3 faróis: 5 horas
Autonomia com 2 faróis: 8 horas

Lâmpadas utilizadas: Dicróica - 12 V - 20 W
Ângulos de ajuste dos projetores: Horizontal 300°, vertical 120°

Alimentação: 110/220 V (comutação manual) - 60 Hz
Características da bateria: Tipo chumbo/ácida 12 V  / 40 Ah - Livre de manutenção
Temperatura de operação: -5°C a +45°C

Tempo de recarga: 24 horas
Área de abrangência por unidade: 80 m2

Peso: 14,2 kg (com bateria e suporte)
Grau de proteção: IP-20

Referência Descrição Lâmpada

WE-02
Central Autônoma de 

Iluminação
3 x 20 W

OBS.: Não acompanha bateria.

Dimensões (mm)

WE-02


