
A caixa de emergência quebra-vidro é um acessório para sistemas de controle de acesso 
ou interfones. Sua função é liberar a abertura da porta nos casos de falha do sistema ou 
necessidade de evacuação, contribuindo para a saída em um momento de emergência. 
Possui um interruptor NA, que possibilita ligar à uma sirene de alarme para informar que a 
porta está destravada. 

Acionador de  
emergência quebra-vidro 

AS 1010

Características

 » Tensão máxima 36 Vdc

 » Corrente máxima 3 A

 » Interruptores 1 NA e 1 NF 

 » Temperatura de operação 0 °C ~ 50 °C

 » Umidade de operação 0 – 95%
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AS 1010

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

Controle de acesso

Especificações técnicas

Tensão máxima 36 Vdc

Corrente máxima 3 A

Interruptores 1 NA e 1 NF

Temperatura de operação 0 °C ~ 50 °C

Umidade de operação 0 – 95%

Possui dois botões de acionamento: 1 NA e 1 NF
Um dos botões pode ser utilizado para liberar a porta em caso 
de emergências, enquanto o outro pode ser ligado em central 
de alarme.

Ideal para portas de emergências
Sua principal função é liberar a porta em caso de falha 
de algum sistema de controle de acesso, ou em caso de 
necessidade de evacuação do ambiente.

Evita acionamentos indevidos
Acompanha martelo para quebra da proteção de vidro, 
diminuindo o risco do usuário se machucar.

Compatibilidade
Compatibilidade com toda a linha Intelbras de Controladores 
de acesso, porteiros, videoporteiros e fechaduras.

Este produto deve ser instalado e  
configurado por um técnico qualificado


