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יאיר שקוע

חירום לד להתקנה בגומחה

הוראות התקנה | Installation Instruction

התמונה להמחשה בלבד

זהירות

החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך .חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע
ההתקנה.
יש להחליף סוללה כאשר זמן העבודה יורד מזמן עבודה הנקוב.

נתונים טכניים:
מתח זינה50/60Hz ,220-240V :
מנורת בידוד כפול
זמן טעינה 24 :שעות
זמן עבודה 3 :שעות
הספק מקסימלי3W :
גוון אור5000K :
שטף אור220Lm:
לדSAMSUNG 3535 :
שיטת בדיקה :אוטומטית
סוג סוללהLifePO4 :
דרגת הגנהIP20 :
טמפרטורת עבודה0°c~45°c :
נורית הלד לא ניתנת להחלפה.

פעולה רגילה:
נורית חיווי ירוקה דולקת המנורה תקינה ומחוברת לחשמל.
נורית חיווי כבויה :מתח זינה הופסק ,תקלה במנורה או המנורה במצב בדיקה.
המכשיר תוכנן לעבוד רק עם סוללה מסוג  .LifePO4לא ניתן לחבר סוללה אחרת.
החלפת סוללה תתבצע על ידי אדם אשר הוסמך לכך בלבד.

לחצן בדיקה עצמית:
בעת לחיצה ,נורית חיווי תכבה ,והמתקן ייכנס למצב חירום ויופעל ע“י
הסוללה.
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שלבי התקנה
במנורה מותקנת עדשה רחבה ,ניתן להחליפה בעדשה אובלית לנתיבי מילוט )מצורפת בשקית(.

 .1הכנת פתח למנורה

גודל פתח מתאים למנורה:
 42-50ס“מ ,ללא מתאם.
 66-70ס“מ ,כולל מתאם )מצורף(

 .2חיבור מוליכי זינה להדקי המנורה.
בתום החיבור יש לסגור היטב את המכסה
כדי למנוע את ניתוק המוליכים.

 .3הכנסת המנורה דרך הפתח המיועד
)יש לוודא שהמחבר סגור(

 .4הכנסת ראש המנורה תוך שימוש
בתופסנים
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