
 

 

Manual do Usuário 

SK-100ZS 
 

1. Avisos de segurança 

É muito importante que os procedimentos adequados de 

segurança sejam observados antes, durante, e depois da 

operação: 

• Alimente o equipamento com a tensão correta 

conforme informado na etiqueta de configuração; 

• Sempre fixe o equipamento com os parafusos, porcas 

e coxim de borracha disponíveis junto com o 

equipamento; 

• Verifique se os LEDs e o buzzer estão funcionando 

corretamente antes e após a instalação. 

2. Operação 

Quando usados adequadamente, os sinalizadores SK-100ZS 

Seyconel unirão segurança e eficiência ao trabalho. 

Operação para sinalizadores SK-100ZS com tensão 48 / 
110 / 220 Vca: 

• Para operar o sinalizar SK-100ZS, alimente-o com a 
tensão indicada na etiqueta de sua carcaça nos fios de 
cor Amarelo e Preto; 

• O fio de cor Azul será o Comum do equipamento; 

• Para acionar o LED encoste o fio Azul com o fio 
Vermelho; 

• Para acionar o Buzzer encoste o fio Azul com o fio 
Verde; 

• Para acionar o LED e o Buzzer encoste o fio Azul com 
os fios Vermelho e Verde ao mesmo tempo. 

Operação para sinalizadores SK-100ZS com tensão 
24Vcc/Vca: 

• Para operar o sinalizar SK-100ZS, alimente-o com a 
tensão indicada na etiqueta de sua carcaça nos fios de 
cor Azul, Verde e Vermelho; 

• O fio de cor Azul deve ser alimentado com uma das 
fases/polo positivo; 

• Para acionar o LED alimente com a outra fase/polo 
negativo o fio Vermelho; 

• Para acionar o Buzzer alimente com a outra fase/polo 
negativo o fio Verde; 

• Para acionar o LED e o Buzzer alimente com a outra 
fase/polo negativo os fios Vermelho e Verde ao 
mesmo tempo. 

3. Especificações 

Grau de proteção: IP-54 

Temperatura de operação: -10º~ +50℃ 

Potência: 5W 

Potência do som: 90db (1 metro) 

4. Fixação e ligação do sinalizador 

 

 

5. Manutenção e garantia 

Prestamos garantia para os sinalizadores Seyconel de acordo 

com as disposições legais conforme especificado em nossas 

“Condições gerais de fornecimento Seyconel 2018”. 

Avarias provenientes de desgaste natural, sobrecarga ou má 

utilização não serão abrangidas pela garantia. Em caso de 

garantia, deve-se enviar o equipamento com os lacres de 

garantia intactos para a matriz da Seyconel ou alguma 

manutenção autorizada Seyconel. Consulte nosso endereços ou 

o manual completo no site. 
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