
Segurança 

PSA 225

A placa de sinalização PSA 225 possui duas faces. O modelo têm um design discreto e 
funcional, por isso se adapta a qualquer tipo de ambiente. A PSA é utilizada para sinalizar as 
rotas de fuga, facilitando o abandono dos ambientes em uma emergência.

Características

 » Modos de operação: Sempre acesa ou Autônoma

 » Autonomia de bateria de três horas

 » 8 LEDs de alto brilho

 » Material anti-UV

 » Acompanha cartela de adesivos

 » Acompanha suporte de fixação

 » Acompanha buchas e parafusos

Placa de sinalização 
sempre acesa

L A P

255 mm 213 mm 23 mm

288 g

2 OPÇÕES DE USO:
SEMPRE ACESA
E AUTÔNOMA

8
ALTO BRILHO AUTONOMIA

DE 3 HORAS

3h
MATERIAL
ANTI-UV

KIT COMPLETO
PARA INSTALAÇÃO
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

PSA 225

Especificações técnicas

Placa de sinalização sempre acesa

Tensão de alimentação 100 a 240 Vac 50/60 Hz

Consumo 1 W

Autonomia > 3 horas

Fluxo luminoso 30 lm

Tempo de carga 24h 220 V/48h 127 V

Bateria Íons de lítio 3,7 V 600 mAh

Tipo de lâmpada 8 LEDs alto brilho

Modos de operação Autônoma ou sempre acesa

Temperatura de operação -10 a 50 °C

Dimensões do produto (L × A × P) 255 × 213 × 23 mm

Duas opções de uso em único produto
Ela tem chave seletora com duas opções de uso: Autônoma, 
em que o produto acenderá automaticamente na falta de 
energia elétrica e Sempre acesa, em que o produto permanece 
aceso também quando há energia elétrica no local. 

Fabricada em material anti-UV
Por ser desenvolvida com material anti-UV, é mais resistente à 
luz solar.

Mais iluminação e mais autonomia
São 8 LEDs de alto brilho que permitem um alto desempenho 
de iluminação associado a um baixo consumo de energia, 
baixa emissão de calor e alta durabilidade. A placa acende 
automaticamente em caso de queda de energia, oferecendo 
até 3 horas de autonomia com qualidade de iluminação.

Completo para você
O kit é completo e vem com suporte de fixação, parafusos 
e buchas, tornando ainda mais ágil a instalação, além de 
uma cartela de adesivos com setas indicativas, que pode ser 
utilizada conforme as necessidades do projeto.
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