
Com design discreto e perfeito acabamento, a fonte de alimentação FA 1220S da 
Automatiza garante a alimentação constante de fechaduras e controles de acesso em 
empresas ou condomínios residenciais e comerciais.
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Fonte de alimentação 
ininterrupta

Características

 » Corrente de 2 A e tensão de 14,4 V

 » Temporizador integrado

 » Carga inteligente de bateria*

 » LEDs de sinalização

 » Design adaptável a qualquer ambiente 

* Bateria adquirida separadamente.
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Este produto deve ser instalado e  
configurado por um técnico qualificado

Suporte a clientes: (48) 2106 0071
Contato: suporte@intelbras.com.br
Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC - 88104-800
www.automatiza.com.br
03.17

Tensão de entrada 90 a 240 Vac (recomenda-se a utilização de um cabo com bitola ≥ 1 mm)

Tensão de saída 14,4 Vdc

Corrente máxima de saída 2A

Potência/Carga nominal 28,8 W

Saída NA para fechadura eletromagnética Sim

Saída temporizada 1, 5, 15, 30 e 60 segundos

Saída auxiliar para equipamento de controle de acesso Sim

Carregador chaveado Sim

Proteção Contra curto-circuito, sobrecarga e inversão de polaridade da bateria

Acionamento do relé Por contato NA, pulso negativo (Config contato seco).  
Por comando de 12 a 24 V em corrente contínua ou alternada, pulso positivo (Config Interfone).

LEDs de sinalização Indicação de carregamento da bateria; indicação de tensão baixa da bateria, ausência ou bateria 
danificada; status da alimentação de saída; indicação de rede elétrica.

Gabinete plástico Branco

Dimensões do gabinete (L × A × P) 210 × 270 × 95 mm

Especificações técnicas

FA 1220S Fonte de alimentação ininterrupta

Conheça também

Linha de controladores de acesso Linha de fechaduras-eletroímã


