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Instruções de operação:
Desligue todos os disjuntores.
Alimente o aparelho sempre com 
um cabo de Ø 10 mm e tomadas 
PTV 50 A.
Ligue o disjuntor  de entrada.
Conecte ou desconecte aparelhos 
sempre com o disjuntor
correspondente à coluna desligado.
Não exceda a carga correspondente 
da coluna ou total.
Observe o LED de entrada aceso 
quando ligado.
Use sempre aterramento profissional.
Se utilizar um outro distribuidor ou 
a saída como fonte para outro 
aparelho, observe que o total da 
corrente seja igual ou menor a 50 A.

.

Cuidados com distribuidor:
Não abrir, submergir em água nem operar 
sob chuva.
Não utilizar perto de líquidos ou gases inflamáveis.
Não use caso as tomadas estejam danificadas sob
risco de curto-circuito ou fogo.

Meio ambiente:
Este aparelo é 100% reciclável. Ao final de sua 
vida útil favor retorná-lo à LEDMAIS ou usar serviços 
de descarte adequado, para  que seja reciclado. 
Não jogue em lixo comum.

Especificações  Técnicas:
Distribuidor Multifuncional modelo LMDM 50 A.
Tensão de entrada : 127 Vca a 240 Vca 50-60 Hz.
Capacidade total:  50 A.
Temperatura de operação: -30° C a + 50° C
Altura: 205 mm.
Comprimento: 340 mm.
Profundidade: 210 mm.
Peso: 5,30 kg.

LEDMAIS Quadro 50 A
+ Distribuidor Multifuncional.
+ Longa vida útil.
+ Operação fácil e segura.
+ Voltímetro digital.
+ 3 tomadas PVT 20 A.
+ 1 tomada PTV 50 A.
+ 3 tomadas ABNT 20 A.
+ 6 tomadas ABNT 10 A.
+ Construção robusta.
+ Uso profissional.

Garantia:
A Ledmais garante este produto livre de defeitos 
de fabricação por 90 (noventa) dias, desde que 
seja observado o uso dentro das especificações 
técnicas. Quedas, quebras e demais abusos, bem
como a remoção do selo invalidarão esta garantia.
 
Assistência técnica:
Fabricado por: 
LEDMAIS Comércio, Importação e Exportação 
de Equipamentos de Iluminação M.E. Ltda.
CNPJ 12.117.498/0001-56
Av. Gastão Vidigal, 541 São Paulo - SP
CEP 05314-000
Fone (11) 5083 5049
www.ledmais.com
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