עקרון פעולה

נתונים טכניים

 LEDאחד לפני כולם

גוון אור

3,000-3,500°k

שטף אור ()L

180Lm

הספק ()W

2W

זרם

30mA

סוללה

Li-Fe 3.2V 1,500mAh

זמן חרום

2Hs

אטימות

IP20

טמפרטורת סביבה

0°C - 40°C

לד מילוט שקוע

דגם מאור

מצב חרום  /הפסקת חשמל

חשמל תקין

•בזמו טעינה  -תידלק נורית אדומה.
•בסיום טעינה  -תידלק נורית ירוקה.
•מנורת החרום תידלק בזמן הפסקת חשמל או קצר חשמלי.

שרטוט חיווט
חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.

EDL 023 | EDL 023R
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N

EDL 023R

EDL 023

שלב 1
קדח בתקרה

הוראות התקנה

געש לד .קבוץ געש ,מיקוד 6095000
טל 09-9529393 :פקס09-9529439 :

GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439

www.gaash.com

מראה כללי והסבר

שלב 2

LED

בדיקה

אזהרות

בדיקה עצמית
L

N

שרוול בידוד PVC

1.1פתח את הברגים בעזרת מברג והסר את מכסה מחזיק החוטים.
2.2חבר את חוטי הזינה (עם הבידוד) בהתאם לשרטוט.
סגור את מכסה החוטים והדק את הברגים.

שלב 3

איפוס

לקוח יקר,
תודה שבחרת להשתמש במוצר החברה.
אנא קרא בעיון את הוראות השימוש וההתקנה לפני השימוש.
אנא שמור את ההוראות לשימוש עתידי.

עינית
אינפרה אדום
לחצן בדיקה
נורית ביקורת

לחצן בדיקה
•לאחר לחיצה קלה על הכפתור  -מנורת החרום תידלק לצורך מצב
בדיקה .לחיצה נוספת תאפס את המנורה.
•לאחר לחיצה ארוכה על הכפתור  -מנורת החרום תכנס למצב
בדיקה .לחיצה נוספת תאפס את המנורה.

•אנא הקפד להיצמד להוראות ההתקנה.
•התקנה שלא על פי ההוראות יכולה להוביל לכשל התחשמלות וכד'.
•אין לפתוח את המוצר ו/או להחליף רכיבים.
שרות למוצר יהיה במעבדות געש תאורה בלבד.
•גוף התאורה מיועד להתקנה במקום שבו אין גישה לחיבורי הזינה,
לאנשים שאינם מוסמכים.
•מקור האור לא ניתן להחלפה .כאשר מקור האור אינו דולק יש
להחליף את המוצר.
•גוף התאורה יותקן על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

לאחר פתיחת האריזה אנא וודא שכל הרכיבים נמצאים:
•גוף לד מילוט שקוע .EDL 023R / EDL 023
•שלט רחוק / .אופציונלי (נרכש בנפרד).
•הוראות התקנה.

כפתור בדיקה עצמית
•כאשר הגוף נמצא במצב בדיקה עצמית  -המערכת נמצאת במצב
חרום והסוללה נמצאת במצב פריקה.
•כאשר הסוללה מתרוקנת למחציתה  -הסוללה תתחיל להיטען
והמערכת תעריך אם המצב תקין.
נורית ביקורת
•נורית אדומה ארוכה  -מצב טעינה.
•נורית אדומה מהבהבת  -מצב בדיקה  /בדיקה עמצית.
•נורית ירוקה  -מצב תקין.
•נורית צהובה  -מצב לא תקין.

תחזוקה
•חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
•יש לוודא שהמוצר תמיד יהיה מחובר לחשמל כדי שיטעין את
הסוללה באופן אוטומטי .גם כשהמוצר באיחסון יש לוודא שהוא
טעון.
•כופף את הקפיצים והכנס את הגוף לפתח המיועד של הגוף בתקרה.
•לאחר ההתקנה בתקרה יש לבצע בדיקת הפעלה תחת מתח.

•בסוללות הליטיום ניתן להשתמש עד כ 300-פעמים במצב טעינה או
פריקה .כיבוי והדלקה תדיר יכול לקצר את אורך חיי הסוללה.
•בזמן אחסנה ללא שימוש יש:
•לנתק זרם.
•לפרוק את הסוללה על ידי הדלקה עד שהאור יכבה.
•לחבר את הגוף לטעינה מלאה.
•יש להחילף בסוללה זהה כאשר מנורת החרום דלוקה פחות מזמן
הטעינה.
•ההחלפה תבוצע במעבדות געש תאורה בלבד.

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת.
על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון ,עשוי המידע להכיל אי דיוקים
ו/או שגיאות דפוס ,וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע /ט.ל.ח.
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