
A caixa de emergência rearmável é um acessório para sistemas de controle de acesso e 
interfones. Sua função é liberar a abertura da porta quando há necessidade de evacuação 
do ambiente ou em casos de falha do sistema de abertura controlada da porta. Possui 
sinalização sonora interna que é acionada no momento em que o produto é desarmado. 
As conexões COM - NA - NF possibilitam a abertura emergencial da porta e além disso, 
permitem a interligação com uma sirene, que irá emitir um alarme sonoro enquanto ela 
estiver destravada.

Acionador de 
emergência rearmável 

Características

 » Tensão máxima: 12 Vdc

 » Corrente máxima: 2 A

 » Potência máxima: 24 W

 » Contatos COM - NA - NF

 » Possui sinalização sonora quando desarmado

 » Gabinete em ABS

 » Visor em policarbonato

 » Temperatura de operação: 0 °C ~ 50 °C

 » Umidade de operação: 0 – 95%
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Controle de acesso
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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

Especificações técnicas

Tensão máxima 12 Vdc

Corrente máxima 2 A

Potência 24 W

Contatos COM - NA - NF

Sinalização de desarme Sonora

Gabinete ABS

Visor Policarbonato

Temperatura de operação 0 °C ~ 50 °C

Umidade de operação 0 – 95%

AS 2010 Acionador de emergência rearmável 

Ideal para portas de emergência
O AS 2010 contribui para evacuação do ambiente em 
momentos de emergência, e mesmo em caso de falhas do 
sistema, garante que a porta seja aberta.

Evite acidentes
A proteção de acrílico evita o acionamento acidental do 
produto, garantindo mais assertividade e confiança. 

Compatibilidade total
Compatível com centrais de alarme, controladores de acesso 
e aparelhos de interfonia, o AS 2010 se integra ao sistema de 
segurança tornando-o mais completo.

Praticidade na instalação
Com a chave plástica, você aciona e rearma o AS 2010 com 
facilidade e praticidade.


