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ט חרום -דגם יופ
שלט
לי
של מכון התקננים הישראל
לדרישות ל
תאורת חרו ם בהתאם ל
לפי תקן  20חלק  2.22מנורות
רה
כת פיקוד ובקר
תאורה יופיטר מותקנת מערכ
בגוף הת
הלן
לד ודיווח כדלה
מצבי הל
ה
א.לד ירווק מצב טעינה
מוך
ב.לד ירווק מהבהב-סולללות במצב נמ
מצב TESTבדיקה לחיצה אחת נותנת פק ודה למערכת
ג.לד ירוק מהבהב -במ
טסט .משך הבדיקה  20שניו ת
הלחצן בזמן ט
צורך להחזיק את ה
ך
אין
בדיקה
ת ל 30יום תבצע מערכת הפיקוד פריקה וב
ד.בדיקה עצמית-אחת
ה
קלה
שך  30שניות ותדווח על תק
אוטומטית למש
וטעינת א
שמל ולחיצה עלל
יש לנתק מהחש
ה.בזמן מתן שרות לגגוף התאורה ש
ארוכה
בדיקה לחיצה א
לחצן הב
הפיקוד )אין צוררך
הסוללות ינותקו מהמעערכת אוטומטית עי מערת ה
ת
את המחבר(
לנתק ת
חיבור לחשמל
ר
דה לאחר
טומטית לעבוד
כת תחזור אוט
ו.המערכ
הנורה
יש צורך בהחלפת הסווללות כאשר ה
שיגה את משךך הפעולה הנקווב
אינה מש
חרום
חודש את תקיננות פעולת הח
לבדוק אחת לח
מומלץ ל
קה
חרום עד לפריק
ל 60-שנניות ואחת לשננה את זמן הח
מוחלטת של הסוללה ולבדוק את הזזמן הנקוב
ת
טכניים-
נתונים ט
מינלי.230V 50-HZ-
מתח נומ
 12יח ננורה לד
0.9
סוללות-ניקל -קדיום 0 Ah—3.6 V
ת -לומן40-
זמן תאורה  120-דקות
אופפת בהתאמה
טמפרטורה הא
תחום הט
IP65 / IP440 / ta-25°C
לסימון C

הוראות התקנה
ת
דגם IP40
תי
גוף-תאורה דו  -תכלית
-1
קנה
נתק את מתח הררשת לפני התק
ק
אורה לקיר
קן את גוף התא
 - 2התק
 - 3חבר את הסוללה ))קונקטור(
 - 4חבר את מתח לפי המסומן באיור:
ת האפס
 יש לחבר אתפאזה קבועה
 יש חבר את פפסת חיבורים
קבועה דרך קופ
הערה – המנורה מיועדדת להתקנה ק
דגם IP65
גוף-תאורה דו  -תכלי תי
-1
קנה
נתק את מתח הררשת לפני התק
ק
מיה
חשמל דרך גומ
 - 2להכננסה של כבל ח
אורה לקיר
קן את גוף התא
 - 3התק
 - 4חבר את הסוללה ))קונקטור(
 - 5חבר את מתח לפי המסומן באיור:
ת האפס
 יש לחבר אתפאזה קבועה
 יש חבר את פתבצעת במעבדה של היצרן
לות התיקון מת
וכל פעול
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