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Antes de ligar o aparelho, leia atentamente
todas as instruções contidas neste manual 

1 ANO DE GARANTIA

CUIDE DO SEU APARELHO

Confie seu aparelho somente ao Serviço Autorizado, pois
somente ele trabalha com peças  originais, tem seus técnicos
treinados, podendo fornecer garantia real dos serviços.
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Caro Cliente, ficamos muito satisfeitos  por você ter
escolhido um dos produtos da linha ASCAEL.
É para nós motivo de orgulho a sua preferência.
Este aparelho foi produzido com tecnologia avançada, 
procurando atender suas expectativas.   

Conheça Outros Produtos da Nossa Linha:

Luminária autônoma 
        com Led´s

Luminária autônoma 
      

Luminária autônoma 
  com Farol de Milha

       Central Digital de
 iluminação de Emergência 

Alarme:

Iluminação de Emergência:

Botoeira para comando 
      

Comando de BombasPainel para acionamento 
           de bombas 

Painéis e acionamentos:

Painel para acionamento 
           de bombas 

Botoeira Quebra Vidro Detectores Ópticos e 
 Termovelocimetrico 
      

Sirenes Corneta e Audio-Visuais       Central Digital Endereçavel 



 Central projetada para ser usada em sistemas de iluminação de emergência, 
fazendo o acionamento de luminárias  de emergência através de baterias na ausência da 
rede elétrica.

 A iluminação de emergência deve garantir condições mínimas de iluminação para 
total evacuação segura da população da edificação durante a falta de energia e sinistro e, 
também, fornecer condições mínimas de iluminação para a atuação das equipes de 
salvamento e combate a incêndios.

Características Principais  

 *Carregador automático e estabilizado de bateria.
 *Descarga da bateria supervisionado.
 *Comutação através de relé.
 *Proteção dos circuitos eletrônicos através fusíveis
 *Proteção da saída de potência por fusíveis rearmáveis.
 *Placa de potência separada da eletrônica.
 *Led de status da carga.
 *Led de falta da rede Ac.
 *Led de sobrecarga.
 *Chave geral
 *Botão tact switch de liga e desliga.
 *Ligação em cascata.
 *Utilização de luminárias incandescentes, fluorescentes e led.

*Carregador automático de bateria
 O  equipamento  possui  incorporado um carregador de bateria, que  
mantêm  as  baterias sempre carregadas, obedecendo os parâmetros impostos 
pelo fabricante das mesmas, além de possuir proteção contra sobrecarga que 
preserva o equipamento de ser danificado.

*Descarga supervisionada. 
 Na descarga da bateria o circuito impede uma descarga profunda, o que 
poderia danificar ou reduzir drasticamente sua vida útil.

*Comutação através de relé.
 O uso do relé na saída, agrega robustez no circuito de comutação e 
propicia uma vida útil mais longa ao equipamento.

*Ligação em cascata.
 Esta característica permite a ligação dos equipamentos em série, com 
isso propicia o aumento da potência instalada e facilita o teste.           
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Descrição

O local
       
                A central deve estar localizada em área de fácil acesso e sempre  
que possível, sob vigilância humana constante.
               O ambiente não pode possuir atmosfera corrosiva ,altos níveis de 
umidade, ou temperatura ambiente elevada para não prejudicar os circuitos 
eletrônicos. 
               A área de instalação não deve estar próxima a materiais 
combustíveis,Inflamáveis ou tóxicos.

 A bateria, recomenda-se ventilação adequada na sala de baterias 
para dissipar um eventual escape de gases e a temperatura média de 
operação das baterias de acumuladores elétricos deve ser mantida na faixa 
de 15°C a 30°C, observando para que não ultrapasse 38°C para garantia da 
vida útil.

Ligação da rede AC

  A ligação do equipamento na rede elétrica deve ser feita com fiação 
2de 1,5 mm . Deve ser instalado um disjuntor devidamente rotulado no 

quadro de distribuição, para a proteção e permitir a interrupção da 
alimentação para manutenção, assim garantindo uma  maior segurança na 
operação e manipulação do equipamento.

CUIDADO NÃO CONECTAR 
COM A REDE AC LIGADA
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Instalação
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ASCAEL
   1080

PROTEÇÃO

+   -   -   +   -   +

R
elé 

PROTEÇÃO

CONTROLE

BATERIA

BATERIA              LUZ               LUZ

+      -      -      +      -      +

               A Recomenda-se a ligação da(s) bateria(s) seja feita o mais curto possível e não 
superar 2 m, com bitola de:

 Central ALEC 12/300    - 4,0 mm²
 Central ALEC 24/1200  - 6,0 mm²

               O  aparelho foi dimensionado para carregar bateria(s)  Chumbo / Ácido, de 
preferência as seladas e livre de manutenção .
CUIDADO NUNCA, na ligação das baterias  inverta a polaridade, pois isso pode danificar o 
equipamento invalidando a garantia.
A manutenção preventiva é imprescindível, para garantir a vida útil do aparelho e da(s) 
bateria(s).  
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PROTEÇÃO

+   -   -   +  

CONTROLE

BATERIA

BATERIA              LUZ               

+      -      -      +     

BATERIA

+
_

POSITIVO NEGATIVO

ALEC 12/300 ALEC 24/1200

BATERIA

+
_

POSITIVO NEGATIVO

BATERIA

+
_

POSITIVO NEGATIVO

A conexão com a bateria deve ser feita com terminais apropriados e evitar 
mau contato entre a central e a(s) bateria(s), pois isso pode danificar os 
equipamentos devido  as correntes nestes terminais serem altas.   
Obs: Se possível passar uma camada de vaselina nos terminais da bateria 
para evitar oxidações.  
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Ligação da Bateria Ligação das luminarias
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Especificação das saídas

Tensão Saída 1 Saída 2 Total

12/300

24/1200

12 Vcc

24 Vcc

300 W 300 W

600 W 1200 W

X
600 W

Modelo

X

X

X

X

X

X



Cálculo para estimar a autonomia

Número

de
Luminárias

Potência

da

Luminária

Potência

Total
X =

Tensão

(12 ou 24)

Corrente

Total

=/Potênc ia

Total

1,2
CorrenteCorrente

Total

Os quadrantes em branco são as correntes finais.
Os quadrantes em azul são os tempos em horas.
Os quadrantes em amarelo são os modelos de bateria.

105 AH 20h604434,529,52522, 620, 318,41714, 51311,510, 29,45, 31,2

60 A H 20h3525, 219171512, 511,510,59,88,27,36,45,85,430,7

45 A H 20h272116,313,612109,28, 27,56,55,654,54,12, 30,5

1 h1,5 h2 h2, 5 h3 h3,5 h4 h4,5 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h20 h100 h

Tempo em horas

Importante chegar as característica técnica da(s) bateria(s) que tiver 
utilizando, abaixo segue exemplo de tabela resumida de autonomia de 
bateria.
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Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminação de emergência não podem ser 
usados para outros fins, salvo instalação de detecção e alarme de incêndio ou de 
comunicação, contanto que as tensões de alimentação estejam abaixo de 24 V e os 
circuitos devidamente protegidos contra curtos-circuitos.

As bitolas dos fios não podem ser inferiores a 1,5 mm²  para garantir a resistência 
mecânica.

Não são admitidas ligações em série de pontos de luz.

No caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de passagem devem ser metálicas.

A polaridade dos condutores deve ser identificada conforme as cores e norma vigente.

Não são permitidos emendas de fios dentro de tubulações, elas devem ser feitas em caixas 
de passagem acessíveis. 

1-A bateria deve ser de ótima qualidade e livre de manutenção.

2-Não utilizar baterias recondicionadas.

3-Em sistemas de 24V, 2 baterias, nunca misturar baterias de capacidades, marcas e tempo 
de uso diferentes.
 
4-Fazer testes periódicos e manutenções preventivas.

5-Não utilizar a bateria para alimentar outros dispositivos.

6-Aconselhamos o uso de baterias estacionárias.

Tipo de Bateria

Infraestrutura

Total
X



Painel

CARGA

CHAVE GERAL

LIGA DESL.

LIGA

DESLIGAREDE AC

DEFEITO 
SOBRECARGA

013118

Descrição das chaves e led’s  indicadores:

Led Carga (verde)
 Acesso: Bateria carregada.
 Apagada: Bateria descarregada. 

Led Rede AC
               Falta de rede AC 
  Rede AC presente situação normal.
               Desligado

Led Defeito (amarelo)
 Apagado: Sistema normal
 Acesso ou piscando: Equipamento em proteção por uma sobrecarga, 
                                                  bateria danificada ou rede AC alta.

Botão Liga: Liga a saída da luz de emergência.
                     Obs: A luz so permanecerá ligada caso a rede AC esteja desligada.

 Botão Desliga: Desliga a saída da luz de emergência.

Chave Liga/Desliga: Desliga totalmente o equipamento. 
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Frontal Lateral

Fixação

205 mm

340mm 100mm

22
5m

m

Características construtivas:

Caixa produzida em chapa com pintura eletrostática na cor cinza.

CARGA

CHAVE GERAL

LIGA DESL.

LIGA

DESLIGAREDE AC

DEFEITO 
SOBRECARGA

013116

Dimensões Controles e indicadores



Exemplo de ligação ALEC 24/1200
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Ligação em série (cascata)

A ligação de centrais em série pode ser vantajoso em caso de redes muito 
longas ou potências altas.
Possíveis vantagens:

 1-Bitola da fiação menor.
 2-Maior autonomia.
 3-Capacidade de atingir longas distâncias.
 4-Ampliação indefinida da potência instalada.
 5-No teste todas as outras centrais vão responder simultaneamente.
 6-Economia no valor do sistema.

Exemplo
X X X X X X X X

Frontal

BATERIA

+
_

POSITIVO NEGATIVO

X X X X X X X X

Frontal

BATERIA

+
_

POSITIVO NEGATIVO

X X X X X X X X

Frontal

BATERIA

+
_

POSITIVO NEGATIVO

X X X X X X X X

Frontal

BATERIA

+
_

POSITIVO NEGATIVO

Central
principal

Ao se testar a central principal todas as outras vão responder.
Não misturar centrais de 12 V com 24 V. 

 Ligar no 
liga remoto

FLUTUADOR

CHAVE GERAL

LIGA DESL.

LIGA
TESTE

DESLIGAFALTA AC

DEFEITO 
SOBRECARGA
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FLUTUADOR

CHAVE GERAL

LIGA DESL.

LIGA
TESTE

DESLIGAFALTA AC

DEFEITO 
SOBRECARGA

013116

FLUTUADOR

CHAVE GERAL

LIGA DESL.

LIGA
TESTE

DESLIGAFALTA AC

DEFEITO 
SOBRECARGA

013116

FLUTUADOR

CHAVE GERAL

LIGA DESL.

LIGA
TESTE

DESLIGAFALTA AC

DEFEITO 
SOBRECARGA

013116
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Certificado de Garantia
A ASCAEL Comercial LTDA.,  Assegura  ao  proprietário-consumidor  do  equipamento 
ASCAEL, garantia  contra  qualquer  defeito  de  material   e/ou  fabricação ,  
desde  que constatado por nossos técnicos, pelo prazo de 90 dias, por força  da  
lei, mais 275 dias por liberdade da ASCAEL (totalizando 1 ano) a partir  da  data  
de  aquisição  pelo  primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita  na  
ASCAEL ou em revendedor, e contada a partir da data da Nota Fiscal de 
Compra.

A ASCAEL Comercial LTDA.,  restringe  sua  responsabilidade  à  substituição  
de  peças defeituosas, desde que a critério  de  seu técnico, se constate a falha 
em condições normais de uso.

A mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso 
normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A ASCAEL Comercial LTDA.,  declara  a  garantia  nula  e  sem  efeito,  se este  
aparelho sofrer qualquer dano provocado por  acidentes,  agentes  da  natureza 
(raios, inundações, desabamentos, etc...), uso em desacordo com o manual de 
instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações 
excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado 
ou consertado por pessoas não autorizadas

Também será considerada nula a garantia se o consumidor não  apresentar  a 
Nota Fiscal de Compra, ou se a mesma apresentar rasuras ou modificações 

A ASCAEL Comercial LTDA.,  obriga-se  a  prestar  os  serviços  acima  
referidos ,  tanto os gratuitos como os remunerados, somente no  seu  
laboratório  técnico. O  proprietário-consumidor  residente  em  outra  
localidade  será ,  portanto,  o  único  responsável  pelas despesas e risco de 
transporte do aparelho.

A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro

Obs.: Esta garantia não cobre a instalação do produto              

A ASCAEL Comercial LTDA., se reserva o  direito  de  alterar  as  características  
gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.
Informamos que quaisquer duvidas, esclarecimentos  ou  sugestões ,  serão 
atendidas pelo Departamento Técnico ASCAEL (11) 4176-7600  

Modelo do Aparelho:________________________________________

Número de Série:___________________________________________

Data da Compra:_____/______/_______
Obs: Bateria não inclusa no equipamento

Especificações Técnicas

Modelo

Tensão de Entrada

Tensão de Saída

Potência de Saída

Bateria(s)

Tipo de Bateria

Frequência 60 Hz

ALEC 12/300 ALEC 24/1200

90 ~ 240 VAC

12 VCC 24 VCC

300 W 1200 W (2x600W)

1 x 12V 2 x 12V

Consumo 

Corrente de recarga

Proteção Contra Curto Circuito

Tempo de Resposta

1,5 Amperes

Fusíveis rearmáveis e comuns (vidro)

<  5 segundos

40 VA na recarga  -  15 VA STAND-BY 

340 mm

225 mm

 

Comprimento

Largura

Profundidade

Tempo de Recarga (hs)

Pesos

24

5 kg

100 mm

Dimensões

Garantia 12 meses 

Chumbo / Ácido 

1413
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