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AVB-0101 



Características e Instruções de uso 
 

O AVB-01 é um sinalizador audiovisual com 6 LEDs SMD 
1W (60 Lumens) na cor Âmbar e sirene piezoelétrica 
monotonal de 80dB à 1 metro de distância. 
 
Funcionamento: 
 

O AVB-01 possui alimentação através de uma bateria de 
Lítio-Ion recarregável, com até 10 horas de duração, chave 
push button para acionamento simultâneo do sinalizador 
visual e sonoro, indicador de bateria baixa na chave push 
button (após acionamento da luz na cor vermelha, o 
sinalizador deverá ser carregado). O carregador possui 
sistema de carga rápida, indicando carregamento através do 
LED na cor vermelha e carga completa através do LED na 
cor verde. 
 
Fixação: 
 

O AVB-01 possui fixação através de uma base magnética 
ferrite de 60mm com capacidade de 30Kg de força. 
 
Garantia: 
 

O AVB-01 possui garantia de 12 (doze) meses a partir da 
data especificada na nota fiscal de compra. Compreende-se 
por garantia de fabricação o reparo gratuito do produto que 
eventualmente apresentar defeito dentro do prazo acima 
estipulado e que for entregue no nosso estabelecimento, 
devidamente acompanhado da nota fiscal de compra ou 
fotocópia da mesma. Será automaticamente considerado 
fora de garantia o aparelho que apresentar defeito ou avaria 
decorrente de uso impróprio, instalação incorreta ou 



resultante de caso fortuito como queda, batida, fogo, 
salinidade, e outros agentes da natureza, assim como a 
adaptação de outros dispositivos ou aparelhos não 
autorizados pelo fabricante ou mesmo a alteração de suas 
características gerais. As partes externas do aparelho 
(gabinete, etiqueta, acabamento, etc.) não estão cobertas 
pela garantia, por estarem expostas a altos riscos de serem 
danificadas, se submetidas a maus tratos, manuseio, 
exposição e transporte incompatível com a natureza do 
produto. Caso ocorra a violação da sua parte interna por 
pessoa não habilitada e tecnicamente não autorizada pelo 
fabricante, haverá consequente perda da garantia. 
 

OBS.: Não nos responsabilizamos por frete ou 
despesas de remessa para conserto em garantia, assim 
como os riscos de transporte.  
 
Especificações Técnicas: 
 

Alimentação: 12VCC 
Consumo: 0,2A 
Capacidade da Bateria: 2000mAh 
Tipo de Lâmpada: LED SMD 1W 
Tipo de Efeito: Flash 
Ciclo de Operação: Contínuo 
Cor: Âmbar 
Tipo de Sirene: Piezoelétrica 
Potência Sonora: 80dB à 1m 
Tipo de Som: Oscilante 

Carregador: Entrada: 110 ~ 220VCA 
Saída: 12VCC 

Temperatura de Funcionamento: -30 a +50 °C 
Dimensões: 108x140x72mm (LxAxP) 
Peso: 600g 



Dimensões do AVB-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conteúdo da Embalagem: 
 

• Sinalizador AVB-01; 
• Carregador Bivolt 110~220VCA; 
• Capa de Proteção. 
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