
                                                                                               

 
 
 
 

AFLED/ AF LED DS 
  

 

 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

AUTÔNOMA 
 

 
Fornece iluminação de emergência 
instantaneamente na falta de energia 
elétrica, repõe e mantém a carga da 
bateria interna quando a rede estiver 
normal. 
 

Fornecido com bateria selada é equipado 
com lâmpada fluorescente de 15 W. 
Excelente luminosidade. É modelo 
adequado para aclaramento e 
balizamento permitindo “inscrição de 
segurança”  sobre a proteção de acrílico. 
Ideal para cinemas, escolas, hospitais, 
igrejas, clubes, lojas, etc. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 Voltagem da rede 110/220 V- 60 Hz 

 Consumo máx. em carga 3 watts 

 Bateria Tipo – selada 
Voltagem – 12 Vcc 
Capacidade – 1,2 Ah 

 Flutuação 13,8  Vcc 

 LED´S  tipo SMD Iluminamento 1200 Lumens 
Lumens 

 Autonomia 3 horas 

 Desligamento automático quando em descarga a bateria 
atingir 10 Vcc. 

 Gabinete  

 Material - Aço / Acrílico / Poliestireno AI 

 Corpo - Corpo branco com tampas Pretas ou Brancas 

 Proteção  - Poliestireno  martelado 

 Fixação – Com buchas e parafusos 

   

 ADESIVOS OPCIONAIS  

      - SAÍDA  

      - SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

      -   (SETA)  

 
DIMENSÕES EM MILÍMETROS AFLED 
DUPLA FACE (DS)  
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Instalação 

1. O equipamento não exige nenhuma instalação especial, bastando apenas uma tomada para seu 
carregamento. 

2. Antes de colocar na tomada verifique se a voltagem da chave de mudança esta de acordo com a 
voltagem da tomada. 

3. Antes do primeiro uso deixe o aparelho carregando 24 horas na tomada. 
4.  
Informações sobre o LED 

1. LED ACESSO: Indica que a bateria está sendo carregada. 
2. LES PISCANDO: Indica que a bateria está carregada em flutuação 
3. LED APAGADO: Indica que:- O aparelho está fora da tomada ou está mal conectado, ou não há 

energia na tomada, ou o fusível da bateria está queimado, ou o aparelho está com defeito. 

 
CERTIFICADO DE GARANTIA 

 

Prezado Cliente, preencha e guarde este Certificado de Garantia, para apresentá-lo quando necessário.   
 
Nº de Série:                                              .  
 
Nota Fiscal:                        Data Aquisição:                       Revenda:                       . 
 

I. A Garantia inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de venda e está condicionada a apresentação do 
Certificado de Garantia devidamente preenchido e a cópia da respectiva nota fiscal. 

 

II. Todos os produtos WALMONOF têm garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) 
dias, conforme determina o código de Defesa do Consumidor, artigo 26, II, Lei 8078/90. 

 

III. A Tusimon Industria Eletrônica Ltda., a fim de proporcionar a seus clientes maior comodidade prorroga 
o prazo de garantia  legal por mais 9 (nove) meses. 

 

IV. Modalidade de Garantia: Balcão, ou seja, o equipamento deve ser enviado à Assistência Técnica da 
Walmonof. 

 

V. A Garantia contempla a substituição ou reparo gratuito e a relativa mão de obra dos componentes, que a 
critério do Revendedor Autorizado Walmonof, ou Assistência Técnica Autorizada Walmonof, 
comprovadamente apresentarem defeitos nas condições normais de funcionamento.  

 

VI. A garantia não se aplica a defeitos devido a quedas, uso de acessórios não originais, funcionamento em 
condições anormais de voltagem, temperatura, umidade e limpeza, instalação e utilização inadequadas ou 
em desacordo com esse manual de Instruções Gerais, que faz parte integrante do produto. 

 

VII. Os materiais de consumo e acessórios periféricos (Lâmpadas, luminárias, faróis, baterias, etc) não fazem 
parte da Garantia. 

 

VIII. O atendimento ao período de garantia deverá ser prestado pelo revendedor Autorizado Walmonof 
responsável pela venda ou pela Assistência Técnica Autorizada Walmonof por ele indicado. 

 

IX. A garantia em questão cessa definitiva e automaticamente se forem efetuadas quaisquer intervenções no 
produto por pessoas ou empresas não autorizadas pela Tusimon Industria Eletrônica Ltda. 

 
X. A garantia gratuita será prestada da forma descrita neste certificado. Visando atender às necessidades de 

seus clientes, a Walmonof Tusimon Eletrônica Industrial ltda. Está apta a oferecer outras modalidades de 
atendimento, cujas condições deverão fazer parte de um contrato assinado pelas partes 

 
 
 
  

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERÊNCIA 

 

LINHA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 
 

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

LUMINÁRIA À PROVA DE TEMPO | AFLED / AFLED DS 
 

Dúvidas? Consulte nosso Departamento Técnico 
 

PABX: (11) 2421-0230 - Visite nosso site na Internet: www.walmonof.com.br 

 

http://www.walmonof.com.br/

