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LEDMAIS
POWER
PRO

Instruções de operação:
1- Chave de três posições:
     Posição l: carga - somente recarrega a bateria.
     Posição ll: uso- uso e checagem da carga da bateria.
     Posição 0: tudo desligado.
2- Display de carga: Mostra 10 traços, do nível mais baixo
     à esquerda até o nivel mais alto à direita. Recarregue 
     quando estive mostrando somente o primeiro ou 
     nenhum traço aceso.
3- Botão de acionamento do display de carga.
4- Led de entrada: aceso quando a bateria está ligada na 
     linha e a chave na posição l (carga).
5- Entrada de linha 127 Vac ou 240 Vac. 
     Fusível protetor de 2A.
6- Porta fusível para proteção de saída 15 A.
7- Saídas com conectores XLR fêmea 
     4 vias nos modelos de 24 Vdc.
     3 vias nos modelos de 30 Vdc.

Cuidados com a bateria:
     Não descarregar totalmente a bateria.
     Não circuitar os polos, perigo de fogo.
     Não operar, armazenar ou transportar a bateria de
     cabeça para baixo. Armazenar em local seco, longe de
     fogo em temperatura abaixo de 50° C.
     Não abrir, submergir em água nem operar sob chuva

Emergência:
     O contato com os elementos internos da bateria poderá 
     causar danos  à saude humana e animal. 
     Não desmonte a bateria. Na composição entram
     chumbo (Pb) e ácido sulfúrico (H2SO4). Em caso de 
     contato com a pele ou olhos, lave com bastante água e
     procure imediatamente ajuda médica.
 
Atenção: riscos ao meio ambiente:
     Esta bateria contém materiais nocivos à sua saúde e ao
     meio ambiente. Ao final de sua vida útil favor retorná-la
     à LEDMAIS ou usar serviços de descarte adequado, para
     que seja reciclada. Não jogue em lixo comum.
     (resolução CONAMA número 257 de 30/06/1999)

Especificações  Técnicas:
     Bateria de Chumbo - ácido selada.
     Tensão de entrada : 127 Vca a 240 Vca 50-60 Hz
     Tensões de saída e capacidade:
     Modelo 24V  24 Vdc a T= 25° C,  9Ah.
     Modelo 30V  30 Vdc a T= 25° C,  12 Ah.
     Dimensões
     24 V A: 195  mm  L: 158  mm C: 195 mm.
     Peso: 6,10 kg.
     30 V A: 195  mm  L: 185  mm C: 330 mm.
     Peso: 10,95 kg.
     Temperatura de operação: -15° C a + 50° C
     Taxa de descarga sem uso a 20° C  = ± 3% ao mês.
     Vida útil em condições normais de recarga/descarga:
     aproximadamente 6 anos.
     Tempo aproximado de recarga:
     4 h a 240 V ou 8 h a 127 V a 25° C. 
     Tempo máximo de carga: 24 h.
     O tempo de recarga pode variar em função da idade das
     baterias e da temperatura ambiente.

Garantia:
     A Ledmais garante este produto livre de defeitos de
     fabricação por 90 (noventa) dias, desde que seja 
     observado o uso dentro das especificações técnicas.
     Quedas, quebras e demais abusos, bem como a 
     remoção do selo invalidarão esta garantia.
 
Assistência técnica:
     Fabricado por: 
     LEDMAIS Comércio, Importação e Exportação de
     Equipamentos de Iluminação M.E. Ltda.
     CNPJ 12.117.498/0001-56
     Av. Gastão Vidigal, 541 São Paulo - SP
     CEP 05314-000
     Fone (11) 5083 5049
  

LEDMAIS POWER PRO
+ Longa vida útil.
+ Operação fácil e segura.
+ Display do nível de carga real 
   (shunted).
+ Duas saídas XLR.
+ Alças de mão e ombro. 
+ Dupla proteção: na entrada 
   e saída com 2 fusíveis.
+ Proteção contra descarga total
+ Construção robusta.
+ Uso profissional.

Visite-nos em www.ledmais.com
©2016 LEDMAIS - Todos direitos reservados
design by CosaDesign ©2016


