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Ficha Técnica

Luminária de 
Emergência Mocelin

A energia pode até acabar
mas é opção sua ficar no escuro.

600
lúmens

174mm 41mm 162mm

265 g

Produto desemvolvido para situações de emergência quando há falta de energia 
elétrica.
Ideal para saídas de emergência em residências, escritórios, escadas de serviços, 
elevadores, supermercados, restaurantes, escolas, hotéis, bancos, teatros, 
museus, etc.
Com bateria de Chumbo Ácido, com grande capacidade de armazenamento de 
energia para fornecer mais luminosidade quando acionada.

Sobre o Produto

Instruções de Uso

Importante

Para aumentar a vida útil descarregue a bateria a cada 2 meses, retirando da 
tomada por 3 horas ( posição MAX) ou 6 horas (posição MIN). Para carregar 
conecte o prugue na tomada com a chave na posição DESL por 24 horas.

POTÊNCIA 
4W

20

- Antes do primeiro uso carregue por 24 horas, ligando a Luminária em uma 
tomada de 127v - 220v.
- Para testar o funcionamento, após a carga inicial, mude a chave para a 
posição MIN ou MAX e pressione o botão TESTE. Os leds deverão acender em 
ambas as posições.
- No fluxo luminoso MÍN acende apenas um farolete, e no fluxo luminoso 
máximo os dois faroletes.
- A Luminária deve permanecer ligada a rede elétrica, ficando aceso apenas o 
LED indicador de luminária.



600
lúmens

A energia pode até acabar
mas é opção sua ficar no escuro.

Código do Produto 2826

Potência em (W) 4

Potência Mínima em (W) 3,7

Potência Máxima em (W) 4,2

Fator de Potência 0,5

Tensão em (V) 127 - 220

Frequência em (Hz) 50 - 60

Bateria 3.7V 1.2AH

Tempo de Carga da Bateria em (H) 24

Autonomia no Mínimo em (H) 6

Autonomia no Máximo em (H) 3

Vida Mediana em (H)

Temperatura do Invólucro em (ºC)

Temperatura do Ambiente em (ºC)

Cabo Certificado

30.000

80ºC

-20ºC / 40ºC

Sim, 350mm

Máximo Fluxo Luminoso em (lm)

Temperatura de Cor em (K)

Cor da Luz

ICR

600

6.500

Branca

> 70
Tipo de Led SMD - 2835
Quantidade de Leds 20
Material do Corpo

Cor do Corpo

Posição de Funcionamento

Alcance

Plástico com Lente em Acrílico

Branco

Universal

150m²
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