
Introdução 
Ganhe segurança e conforto com este relé 
fotocélula que irá acender automaticamente 
as suas luminárias. É ideal para uso externo 
e pode ser utilizado com qualquer tipo de 
lâmpada. De fácil instalação pode acionar 
cargas de até 1300 watts (vide abaixo).

Instalação e Uso:
Antes de iniciar a instalação, desligue a chave geral 
ou disjuntor correspondente.
Instale-o em local que receba iluminação 
natural. Evite luzes refletidas sobre este 
produto ou objetos em movimento próximos 
a ele, que possam alterar o nível de ilumina-
ção no produto. Para fazer um teste de 
funcionamento durante o dia, cubra a foto-
célula com um saco preto.

Dados Técnicos 

Tensão de Funcionamento: 

Bivolt - 127/240V - 50/60Hz  

Potência máxima de acionamento Lâmpadas: 

              Incandescentes     Fluorescentes    Leds

127V            600W                  300W      500W

220V          1300W                  500W      500W

Nível de iluminação para início de 

funcionamento aprox.: 10 Lux. 

Diagrama de Instalação: 
Fase – Preto 
Neutro – Verde  
Carga – Vermelho 
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                                    Termo de Garantia
• Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses  a  partir  da  data  de  
emissão da Nota Fiscal de compra contra defeitos de fabricação. Tentativas  
de conserto ou alterações no  circuito interno do aparelho, por pessoas  não 
autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. 
O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser  trocado no local 
onde foi adquirido conforme o período determinado  pelo  Estabelecimento.
Juntamente com a Nota Fiscal de compra ( ou cópia ), após  este período e
estando no prazo de 06 meses, o produto deverá  ser encaminhado a nossa
Assistência Técnica (veja endereço em nosso site) juntamente  com a  Nota
Fiscal de compra (ou cópia) ficando por conta do cliente os custos de envio 
( ida e volta ), bem  como  os custos  de Seguro, embalagem, ou  qualquer  
outro custo incidente no transporte  do produto. • Esta  garantia não cobre  
problemas causados por  falta  de  cuidados  ou  manutenção  do  produto.
• Não estão  cobertos  por esta garantia componentes  que  se  desgastam   
naturalmente  como lâmpadas, fusíveis ou baterias.• Fora  do  período  de 
garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos  dos reparos  fi-
carão por conta do Cliente.
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Carga 
Ex.: Lâmpada

OBS.: Isole as emendas e revise a ligação, pois 

erros podemdanificar o aparelho e provocar 

curto-cirtuitos além de invalidargarantia;

Em caso de uso externo, recomendamos que 

proteja contra intempéries ( Sol / Chuva )
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