
Parabéns, Você acaba de adquirir uma Sirene com Flash (Strobe) Incêndio modelo SI-115 produzida no Brasil com a mais alta 
tecnologia de fabricação. Importante: Esta sirene segue as normas vigentes no país quanto à sinalização em ação de incêndio.  As 
principais características deste produto estão especificadas abaixo:

Características técnicas:
- Tensão de alimentação: 22 a 24Vdc                            
- Consumo: 180mA@24Vdc                                         
- 115dB@1 metro                                                            

Funcionamento:
A sirene com Flash (Strobe) Incêndio  possui dois circuitos independentes que são acionado toda vez que o sistema é energizado 
pela “ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO”. Os circuitos independentes são: o de Flash (strobe) e o de Sirene, que podem ser habilitados 
pelos  jumpers ( JUMPERS HABILITADORES”). Estes circuitos atuam simultâneos ou separados, dependendo da necessidade. “
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Esquema de Ligação:
A sirene com Flash (strobe) Incêndio pode ser ligada em qualquer central que atue em sistema de incêndio, sendo necessário para o 
seu funcionamento simplesmente a sua energização. Segue exemplos de ligação:

1) Ligação Sirene com Flash Incêndio na saída auxiliar da   
 Central Vulcano-400.

GARANTIA
A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 12 meses  a partir da data de aquisição, contra 
defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto.  Durante o período de vigência da 
garantia, a JFL irá reparar (ou trocar, a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.
Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:
-  Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual e em seu guia de instalação;
-  Uso inadequado;
-  Violação do equipamento;
-  Fenômenos atmosféricos e acidentais.
A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho 
deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado. Rev.: 00 12/07/2013
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