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יאיר חיצוני

חירום לד להתקנה על הטיח

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 :שעה אחת לדגם  3 ,6Wשעות לדגם 3W
הספק מקסימלי6W /3W :
גוון אור5000K :
שטף אור.6W—450Lm /3W—250Lm :
לדSAMSUNG 3535 :
שיטת בדיקה :אוטומטית
סוג סוללהLifePO4 :
דרגת הגנהIP20 :
טמפרטורת עבודה0°c~45°c :

פעולה רגילה:
נורית חיווי אדומה דולקת פירושה תקלה.
נורית חיווי ירוקה דולקת פירושה שהסוללה נטענת או טעונה.
נורית חיווי אדומה מהבהבת מתח זינה נותק.
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
בשלב ההתקנה יש לפתוח פתח כניסת מוליכים ,בגב או בצד גוף התאורה.
במנורה מותקנת עדשה רחבה ,ניתן להחליפה בעדשה אובלית לנתיבי מילוט )מצורפת בשקית(.

 .1פתח את גוף המנורה באמצעות מברג שטוח

 .2יש לנתק את החלק העליון של המנורה ,לפתוח פתח
למוליכי זינה ,ולחבר אותו לתקרה באמצעות ברגים.

 .3חיבור מוליכי הזינה למהדקים )חוט כחול וחום(.

 .4חבר את המחברים :לבן—מתח זינה ,שחור—סוללה.

 .5סגירת החלק התחתון של המנורה ונעילתו ,לסגירה
סופית של המנורה.
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