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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO: ASA10030A                        

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85318000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO CORES MODELO

Alarme audiovisual para sanitário Central - branco / Acionadador - branco e vermelho Bivolt 110/220V

Tensão de Funcionamento ( Acionador ) : 1 bateria 12V tipo A23 (Não utilizar bateria do tipo recarregável)
Princípio de Funcionamento: Ondas de Radiofrequência (RF)
Iluminação: LED de Alto Brilho na cor azul ( Efeito Estroboscópico )
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ALARME: O alarme deve ser conectado a uma tomada elétrica (bivolt 127/220V) que deverá estar do lado externo do

sanitário/banheiro. Deve ser instalado a uma altura entre 1,20m e 1,80m acima do piso.

ACIONADOR: Com o auxílio de uma chave de fenda pequena, abra a tampa do acionador com cuidado e retire o plástico que 

impede que a bateria descarregue. Antes de fixar o acionador teste o funcionamento do produto que pode variar sua 

distância conforme o local a ser instalado. Conforme ABNT NBR 9050, o acionador deve ser instalado em locais acessíveis de 

fácil localização, próximo à bacia sanitária conforme ilustração. A altura de instalação deve ser de no mínimo 40cm do piso, 

para fixar o acionador limpe o local a ser aplicado, utilize fita dupla-face (inclusa). Não instale em locais sujeito a água ou 

forte umidade. O produto não é a prova d'água.

TESTE: Após a instalação aguarde 2min. Pressione o botão do acionador, o alarme entrará em funcionamento, pressione 

novamente deverá desligar.                                                                                                                                                                       

PLACA TÁTIL (EMERGÊNCIA: ACIONE O BOTÃO):  Instale do lado do acionador, limpe o local a ser aplicado, utilize fita dupla-

face (inclusa).

É composto por um Alarme Audiovisual e um Acionador, que foram projetados para trabalhar em conjunto

através de radiofrequência. Quando o botão do acionador for pressionado pelo usuário, o alarme emite um sinal sonoro e 

visual com flashes de LED de alto brilho ininterruptamente, com o objetivo de alertar os responsáveis e pessoas no ambiente 

sobre eventuais situações de emergência e auxilio que a pessoa com deficiência precisa. Para desligar o alarme, basta 

pressionar o botão novamente. 

INSTALAÇÃO

PRODUTO CONFORME A NORMA DE ACESSIBILIDADE DA ABNT NBR9050/2015. REF. ITEM 5.6 - PÁGINAS 52-53
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ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO / SANITÁRIO ACESSÍVEL 

Alarme audiovisual sem fio para sanitário acessível, visa 

disponibilizar que pessoas com deficiência, possam pedir auxílio 

em caso de necessidade e emergências.

Pressão Sonora Aprox.: 100dB 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

FUNCIONAMENTO

Consumo Máximo ( Alarme ): 100mA
Alcance Máximo entre Alarme e Acionador: até 25m

Dimensões da central do Alarme: 6 x 9 x 5cm;

Dimensões do acionador do Alarme: 3,8 x 7 x 1,5cm.                                                                                                                                    

Dimensões da placa Braille tátil (EMERGÊNCIA: ACIONE O BOTÃO): 24 x 9cm com espessura 4mm.

Tensão de Funcionamento ( Alarme ) : Bivolt - 127/220V - 50/60Hz
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