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A linha de sinalizadores audiovisuais Montrel possui
características inovadoras que atendem as mais variadas
aplicações, não importando o tipo de ambiente e o nível de ruído.
Desenvolvida para uso interno ou externo, atende ao grau de
proteção IP54 e a NR12.
As lentes prismáticas são produzidas em policarbonato,
proporcionando um elevado grau de durabilidade e resistência
ao impacto, enquanto os LED de alta intensidade luminosa
asseguram a máxima visibilidade mesmo nos ambientes mais
desaﬁadores.
O módulo sonoro foi projetado para atender às necessidades
mesmo em locais com altos níveis de ruído. Sua potente sirene
piezoelétrica de alta intensidade emite sinais sonoros com até
110 dB, com ajuste de volume e diferentes toques selecionáveis,
permitindo a fácil identiﬁcação de cada máquina.
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Montrel, uma nova marca,
a qualidade de sempre.
Há quase três décadas, a Montrel desenvolve e
produz equipamentos que aliam qualidade e as
mais novas tecnologias disponíveis no mercado.
A Montrel oferece uma linha de sinalizadores
audiovisuais, e equipamentos que auxiliam as
concessionárias de energia elétrica no combate
às perdas, como a linha de veriﬁcadores de
medidores.
E não pára por aí, investe continuamente em
pesquisa e desenvolvimento para atender às
novas demandas com excelência e muito mais
energia.
Sabemos que inovação e aperfeiçoamento são
essenciais para desenvolver soluções de
qualidade, e é por esse caminho que seguimos.
Nosso departamento de P&D possibilita o
desenvolvimento de produtos mais modernos e
eﬁcientes, ampliando nosso portfólio de soluções
e consequentemente oferecendo produtos que
permitam aos clientes maior economia e
produtividade.

Com foco em soluções cada vez mais eﬁcientes e
com o emprego de tecnologias mais avançadas
para diversas áreas industriais, inovamos
também a nossa marca, que, por meio de uma
identidade visual mais moderna e alinhada com o
dinamismo que o nosso negócio requer, reforça a
atitude e o momento atual de crescimento da
nossa empresa.
De maneira gradual, consolidaremos nossa nova
roupagem, onde os materiais gráﬁcos, uniformes, site,
entre outros, aderem à marca, conquistando o
posicionamento esperado no mercado competitivo.

Inovação, esse é o
nosso diferencial.

100

MAV

ESPECIFICAÇÕES
Alimentação: (127/220 VCA ± 10%)

sinalizador audiovisual auxiliar
para telefones

Consumo máximo 15 W
Sinal de disparo pulso telefônico
Sirene piezoelétrico de alta intensidade

• Sinalizador de chamadas telefônicas

Pressão sonora de 110 dB +/- 5 dB a 1 m

para ambientes ruidosos;
• Conectado em paralelo à linha telefônica;

01 Toque e 02 cadências

• Sinal luminoso de alta intensidade a cada toque;

Ajuste de volume

• Cadências diferentes para sinalizar

Sinalização visual com 8 LED de alta
intensidade que simulam um giroﬂex

chamadas internas e externas;

01 entrada de linha telefônica ou ramal

• Ajuste de volume.

Grau de proteção IP54
Dimensões: 119 mm x 280 mm x 80 mm (L x A x P)
Peso: 630 g
ALIMENTAÇÃO
SOM DIFERENCIADO
PARA CHAMADA
INTERNA E EXTERNA
TRONCO
PRINCIPAL

PABX
RAMAL

200/203

ESPECIFICAÇÕES

MAV

Alimentação: (127/220 VCA ± 10%)
(24/48 VCA ± 10% / 24 VCC ± 10%)

sinalizador audiovisual
para alarme geral

Consumo máximo 15 W
Tensão de disparo 5 à 30 VCC

• Sinalizador audiovisual de alarme geral

Sirene piezoelétrico de alta intensidade

em ambiente industrial;
• Sinalização visual com lente prismática e
LED de alta intensidade;
• Toques selecionáveis e ajuste de volume;
• Registro visual de evento momentâneo.

Pressão sonora de 110 dB +/- 5 dB a 1 m
6 tons selecionáveis
Ajuste de volume
Sinalização visual com 8 LED de alta
intensidade que simulam um giroﬂex
01 entrada de alarme
Sinal de disparo direto, contato ou sensor
Com reconhecimento
Grau de proteção IP54
Dimensões: 119 mm x 280 mm x 80 mm (L x A x P)
Peso: 650 g

ENTRADA PARA
SINALIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

ENTRADA DE
RECONHECIMENTO

ALIMENTAÇÃO

MAV 203
MAV 200
MAV 203

400

Alimentação: (80 à 240 VCA / VCC ± 10%)
(24 VCC ± 10%)
15 tons selecionáveis

ESPECIFICAÇÕES

MAV

Alimentação: (127/220 VCA ± 10%)

sinalizador audiovisual
para alarme geral
• Sinalizador audiovisual de alarme geral em
ambiente industrial;
• Sinalização visual com lente prismática e
LED de alta intensidade;
• Toques selecionáveis e ajuste de volume;
• Registro visual de evento momentâneo.

(24 VCA / VCC ± 10%)
Consumo máximo 15 W
Tensão de disparo 5 à 30 Vcc
Sirene piezoelétrico de alta intensidade
Pressão sonora de 100 dB +/- 5 dB a 1 m
15 tons selecionáveis
Ajuste de volume
Sinalização visual com 8 LED de alta
intensidade com efeito giroﬂex
01 entrada de alarme
Sinal de disparo direto, contato ou sensor
Com reconhecimento
Grau de proteção IP54

ENTRADA PARA
SINALIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

ENTRADA DE
RECONHECIMENTO

ALIMENTAÇÃO

Dimensões: 81 mm x 272 mm x 98 mm (L x A x P)
Peso: 600 g

201F

MAV

ESPECIFICAÇÕES
Alimentação: (80 à 240 VCA / VCC ± 10%)

sinalizador audiovisual flasch

(24 VCA / VCC ± 10%)
Consumo máximo 15 W

• Sinalizador audiovisual de alarme geral em
ambiente industrial;
• Sinalização visual com LED de alta intensidade
para efeito reﬂetivo (Flash);
• Toques selecionáveis e ajuste de volume;
• Utilizada em equipamento que requer
auto grau de atenção.

Sirene piezoelétrico de alta intensidade
Pressão sonora de 110 dB +/- 5 dB a 1 m
15 tons selecionáveis
Ajuste de volume
Sinalização visual ﬂash com 4 LED de alta
intensidade com lentes reﬂetoras
01 entrada de alarme
Sinal de disparo direto
Grau de proteção IP54
Dimensões: 119 mm x 280 mm x 80 mm (LxAxP)
Peso: 800 g

ATIVA QUANDO
ENERGIZADO

EQUIPAMENTO

201F

ESPECIFICAÇÕES

MV

Alimentação: (80 à 240 VCA / VCC ± 10%)
(24 VCA / VCC ± 10%)

sinalizador audio visual
para alarme geral

Consumo máximo: 10 W
• Sinalizador visual de alarme geral em ambiente industrial;
• Sinalização visual com LED de alta intensidade para
efeito reﬂetivo (Flash);
• utilizada em equipamento que requer
auto grau de atenção.

Sinalização visual ﬂash com 4 LED de alta intensidade
com lentes reﬂetoras
01 entrada de alarme
sinal de disparo direto
Grau de proteção IP54
Dimensões: 119 mm x 280 mm x 80 mm (L x A x P)
Peso: 790 g

ATIVA QUANDO
ENERGIZADO

EQUIPAMENTO

100

MSV

ESPECIFICAÇÕES

sinalizador visual industrial

Alimentação: (127/220 VCA ± 10%)
(24 VCA / VCC ± 10%)
Consumo máximo: 25 W

• Sinalizador visual de alarme geral em ambiente industrial;
• Sinalização visual com lentes prismáticas com lâmpadas
incandescente;
• Sinalização visual com lente prismáticas com lâmpadas LED
de alta intensidade, ﬁxação através de tubo com rosca NPT
ou BSP 1/2”ou parafusos.

ATIVA QUANDO
ENERGIZADO

EQUIPAMENTO

Sinalização visual de alta intensidade
com lentes prismaticas
Grau de proteção IP54
Dimensões: Altura 121 mm e Diâmetro 71 mm
Peso: 115 g

401

MAV

ESPECIFICAÇÕES
Alimentação: (127/220 VCA ± 10%)

sinalizador audiovisual
para alarme geral

(24 VCA / VCC ± 10%)
Consumo máximo 15 W
Tensão de disparo 5 à 30 Vcc

• Sinalizador audiovisual de alarme geral em

Sirene piezoelétrico de alta intensidade

ambiente industrial;

Pressão sonora de 100 dB +/- 5 dB a 1 m

• Sinalização visual com lente prismática e

15 tons selecionáveis

LED de alta intensidade;
• Toques selecionáveis e ajuste de volume;

Ajuste de volume

• Registro visual de evento momentâneo.

Sinalização visual com 5 LED de alta intensidade
01 entrada de alarme
Sinal de disparo direto, contato ou sensor
Com reconhecimento
Grau de proteção IP54
Dimensões: 81 mm x 155 mm x 105 mm (L x A x P)
Peso: 510 g

ENTRADA PARA
SINALIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

ENTRADA DE
RECONHECIMENTO

ALIMENTAÇÃO

402

ESPECIFICAÇÕES

MAV

Alimentação: (127/220 VCA ± 10%)
(24 VCA / VCC ± 10%)

sinalizador audiovisual
para alarme geral

Consumo máximo 15 W
Tensão de disparo 5 à 30 Vcc

• Sinalizador audiovisual de alarme geral em

Sirene piezoelétrico de alta intensidade

ambiente industrial;

Pressão sonora de 100 dB +/- 5 dB a 1 m

• Sinalização visual com lente prismática e
LED de alta intensidade com dois canais (topo e frontal);
• Acionamento visual individual e áudio simultâneo;

15 tons selecionáveis
Ajuste de volume
Sinalização visual com 8/5 LED de alta
intensidade com efeito giroﬂex

• Toques selecionáveis e ajuste de volume;
• Registro visual de evento momentâneo.

02 entradas de alarme (canal 1 prioritário)
Sinal de disparo direto, contato ou sensor
Com reconhecimento
Grau de proteção IP54
Dimensões: 81 mm x 272 mm x 105 mm (L x A x P)

ENTRADA PARA
SINALIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

Peso: 600 g

ENTRADA DE
RECONHECIMENTO

ALIMENTAÇÃO

101/201/203

ESPECIFICAÇÕES

MA

sinal sonoro para
alarme geral

• Sinalizador sonoro de alarme geral em ambiente industrial;
• Toques selecionáveis e ajuste de volume.

Alimentação: (127/220 VCA ± 10%)
(24/48 VCA ± 10%) (24 VCC ± 10%)
Consumo máximo 5 W
Tensão de disparo 5 à 30 Vcc
Sirene piezoelétrico de alta intensidade
Pressão sonora: 100 dB +/- 5 dB a 1 m
06 tons selecionáveis
Ajuste de volume
Sinal de disparo direto
Grau de proteção IP54
Dimensões: 80 mm x 80 mm x 81 mm (L x A x P)
Peso: 350 g

MA 201
Pressão sonora: 110 dB +/- 5 dB a 1 m
Dimensões: 118 mm x 163 mm x 74 mm (L x A x P)

MA 203

101

MA

201/203

MA

MA 101/201

Alimentação: (80 à 240 VCA / VCC ± 10%)

MA 203

(24 VCA / VCC ± 10%)
Dimensões: 118 mm x 163 mm x 74 mm (L x A x P)
15 tons selecionáveis

302

MAVT

ESPECIFICAÇÕES
Alimentação: (127/220 VCA ± 10%)

sinalizador audio visual
para alarme geral

(24 VCA / VCC ± 10%)
Consumo máximo 15 W
Tensão de disparo 5 à 30 Vcc

• Sinalizador audiovisual de alarme geral em

Sirene piezoelétrico de alta intensidade

ambiente industrial;
• Sinalização visual com LED de alta intensidade e

Pressão sonora de 100 dB +/- 5 dB a 1 m
06 tons selecionáveis

torre com duas cores;
• Acionamento individual ou simultâneo do visual e áudio;

Ajuste de volume

• Toques selecionáveis e ajuste de volume.

Sinalização visual torre com 16 LED de alta
intensidade com efeito giroﬂex
03 entradas de alarme
- 02entradas
entradas para
para sinalização
02
sinalizaçãovisual
visualcom
com
áudio
programável
áudio programável
- 01 entrada para sinalização de áudio

ENTRADA PARA
SINALIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

2

Sinal de disparo direto, contato ou sensor
Com reconhecimento
Grau de proteção IP54

ENTRADA DE
RECONHECIMENTO

Dimensões: 81 mm x 328 mm x 98 mm (L x A x P)
Peso: 660 g

ALIMENTAÇÃO

303

ESPECIFICAÇÕES

MAVT

Alimentação: (127/220 VCA ± 10%)
(24 VCA / VCC ± 10%)
Consumo máximo 15 W

sinalizador audio visual
para alarme geral

Tensão de disparo 5 à 30 Vcc

• Sinalizador audiovisual de alarme geral em

Sirene piezoelétrico de alta intensidade

ambiente industrial;
• Sinalização visual com LED de alta intensidade e
torre com três cores;
• Acionamento individual ou simultâneo do visual e áudio;
• Toques selecionáveis e ajuste de volume.

Pressão sonora de 100 dB +/- 5 dB a 1 m
06 tons selecionáveis
Ajuste de volume
Sinalização visual torre com 24 LED de alta
intensidade com efeito giroﬂex
04 entradas de alarme
- 03 entradas para sinalização visual com
áudio programável
- 01 entrada para sinalização de áudio
Sinal de disparo direto, contato ou sensor

ENTRADA PARA
SINALIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

ENTRADA DE
RECONHECIMENTO

3

Com reconhecimento
Grau de proteção IP54
Dimensões: 81 mm x 376 mm x 98 mm (L x A x P)
Peso: 705 g

ALIMENTAÇÃO

100 dB +/- 5 dB a 1m

Montrel Controles Eletrônicos Ltda.
R. Maria Caporalli, 45
Guaçu Parque Real
Mogi Guaçu - SP
Tel.: +55 19 3861 3070
www.montrel.com.br

Catálogo MAV Rev.4

Inovação, esse é o
nosso diferencial.

A Montrel® reserva o direiro de modiﬁcar ou substituir os termos
ou itens do catálogo a qualquer momento sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.

110 dB +/- 5 dB a 1m

