
DNI 6927DNI 6927
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA - 10W
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA - 10W

Dani Condutores Elétricos Ltda. - Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - SP  - Fone/Fax: 3933-8888

Local ize na parte poster ior da luminár ia 
o cabo de  energia  e  conecte- o  a  uma 
tomada 127/220V e deixe-a carregando 
por um per íodo de 15 à 24h.
A bater ia receberá carga independente da 
pos i ção da chave se letora dos faró is ( ON/OFF ) .
O LED vermelho ( CHARGE ) acenderá indi cando o 
func ionamento e carregamento da bater ia ( f ig .1)
F ixe-a na parede ut i l i zando as furações 
d isponíveis na tampa t rasei ra ( f ig .2) 
Por f im d i rec ione os faró is com inc l inações 
e rotações var iadas conforme a necess idade 
do ambiente ( f ig .3)

A Luz de Emergênc ia DNI 6927 é um produto com a função
de i luminar na ausênc ia de energia e létr i ca externa.

APRESENTAÇÃO

INSTAL AÇÃO

FUNCIONAMENTO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Nunca desmonte este produto, há risco de  choque  elétrico  além  de  perda  da garantia.
- Nunca deixe este produto cair, pois poderá danificá-lo acarretando em  mal funcionamento.
- Proteja este produto de umidade, água e intempéries.
- Não exponha este produto a altas  temperaturas e mantenha longe do alcance de crianças.
- Mensalmente desconecte a luminária da tomada, por 10 a 20min. Este processo  prolonga a 
   vida útil da bateria. - Não recomendamos a fixação por fita Dupla-Face

Com o  cabo  conectado  na  rede  elétrica, posicione as 2 Chaves  Seletoras em ( ON ). 
A luminária se acenderá automaticamente quando houver falta de  energia  elétrica, 
conforme a carga  disponível  da  bateria.Cada farol possui uma chave independente 
ON/OFF ( Liga/Desliga ): Farol Esquerdo ( L ) e Farol Direito ( R ). Podendo funcionar 
de forma simultânea ou individual. (fig.1)Se a bateria estiver com pouca carga, 
acenderá o LED amarelo ( LOW ). Quando estiver com carga plena, acenderá 
o LED verde ( HIGH ). Essas condições apenas quando houver falta de energia elétrica. 

TENSÃO DE FUNCIONAMENTO:..................................................................BIVOLT - 127/220Vac - 50/60Hz
POTÊNCIA MÁX.:...................................................................................................................2x5W ( 10W )
FLUXO LUMINOSO:.........................................................................................................................1000lm
TEMPERATURA DE COR:...........................................................................................6000K - BRANCO FRIO
QUANTIDADE / TIPO DOS LEDS:....................................................................................................20 / SMD
GRAU DE PROTEÇÃO IP:.........................................................................................................................20
ÁREA DE ABRANGÊNCIA:...........................................................................................................ATÉ 200m²
BATERIA RECARREGÁVEL:.....................................................................2x4V / 2000mAh / ÁCIDO-CHUMBO
TEMPO DE RECARGA:.......................................................................................................15~24h APROX.
AUTONOMIA:............................................................................................................................3h APROX. 
MATERIAL:.......................................................................................................ABS DE FINO ACABAMENTO
COR:............................................................................................................................................BRANCO
DIMENSÕES APROX.:..........................................................................................................28 x 28 x7,5cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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