
 
 
 
             __________________________/__________________________              ______/_______/________ 
                 CARIMBO DA REVENDA                          N° NOTA FISCAL                                      DATA DA VENDA 

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

* Max tensão 300 Vac 
* Max corrente 1A 
* Tipo botão Gangorra Lig/Des  
* Tipo de gabinete Plástico Injetado 
* Grau de proteção IP20 
* Cor Vermelha 
* Fixação Sobrepor 
* Tipo de embalagem Papelão ondulado 
Dimensão do produto 108x124x47mm 
Dimensão com embalagem 113x132x60mm 
Peso líquido 213 g 
Peso com embalagem 247g 

 

Cod: 7618 Manual

OBS IMPORTANTE: Você está adquirindo um produto de segurança. Verifique com o Engenheiro responsável da obra, se ele atende as necessidades para 

o local onde será instalado, pois todo o equipamento de segurança deve ser instalado de acordo com o projeto aprovado pelos órgãos competentes e em 

conformidade com as normas nacionais, estaduais e municipais. Toda instalação deve ser feita somente por profissionais qualificados e sob orientação direta 
do engenheiro responsável pelo projeto. 
A Equipel não se responsabiliza por instalações mal feitas e por uso inadequado deste produto. 

 
Termo de Garantia 

A EQUIPEL assegura ao proprietário deste aparelho garantia de 12 (doze) meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, sendo 3 (três) meses o prazo de garantia legal pelo Código de 
Defesa do Consumidor, e mais 9 (nove) meses concedidos pela fábrica. A cobertura desta garantia é contra qualquer defeito de peça ou de fabricação, desde que, a critério de seus técnicos 
autorizados, se constate falhas em condições normais de uso do aparelho. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia somente serão realizados na 
localidades onde a EQUIPEL mantiver oficinas e/ou serviços autorizados. Nas demais localidades as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico ocorrem por conta do cliente. O produto deve 
estar acompanhado deste termo devidamente preenchido e/ou nota fiscal respectiva. 
 

Extinção de Garantia 
Pelo decurso normal do prazo de validade. Pelo mau uso do equipamento e/ou por ter sido ligado de maneira incorreta. Por danos causados por agentes da natureza (raios ou descargas elétricas). 
Por danos causados por acidentes. Por ter sido adulterado/alterado por terceiros à EQUIPEL.  
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