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SAVPMT-F
Sirene de Evacuação Audiovisual à Prova de
Tempo Convencional
 DESCRIÇÃO GERAL
Sirene de alarme de incêndio modelo SAVPMT-F é um dispositivo instalado na localidade, ideal
para área externa de grande dimensão e ambiente agressivo, é usado para avisar as pessoas para
deixarem o local em caso de incêndio.

 CARACTERÍSTICAS
•
•
•

Seu tamanho é pequeno e fácil de instalar;
Sonoridade intensa e indicador visual com LED de alto brilho e baixo consumo de energia.
Possui 42 tons selecionáveis através de dip.

•

Pode tocar até 3 tons diferentes, controlado por comando externo.

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão de trabalho
Corrente de trabalho
Frequência lanterna
Potência sonora
Frequência de alarme
Temperatura de trabalho
Umidade Relativa
Dimensões
Grau de proteção
Material/Cor

18~30VCC (Nominal: 24VCC)
≤ 650mA
> 0.5cd
120dB
1Hz
-25℃～+75℃
≤ 95%
212X168x155mm
IP66
ABS/Vermelha

 MANUAL DE INSTRUÇÕES
 A instalação da SAVPMT-F sirene evacuação à prova de tempo é composta por sirene e base;
 Verifique se a instalação está em boas condições e se tem o nível de tensão correto antes de
instalar;
 Desligar a fonte de alimentação antes de instalar;
 Para ligação dos cabos de alimentação da sirene, realize a furação da base no diâmetro do
eletro duto, e instale-a no local, vedando corretamente pra evitar a entrada de umidade;
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 Para ligação normal e controle de apenas um toque, faça a ligação dos fios positivo e negativo
da alimentação nos bornes + VDC e – VDC (1);
 Para controle dos dois toques, é necessário executar um comando externo, seja por relé,
contator ou módulo de comando endereçável, onde um comando atua nos bornes + VDC e VDC
(1) para controle do primeiro toque, e + VDC e – VDC (2) para controle do segundo toque, e +
VDC e – VDC (3) para controle do terceiro toque;
 Faça a configuração do toque seguindo a tabela da próxima página;
 Encaixe a sirene na base e aperte o parafuso de travamento.

 TABELA DE AJUSTE DE TONS
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