monteringsanvisning

Extern
Nödljusbox EmA
för infällda armaturer

Installation LEDarmatur 600x600/1200x300
Armaturen ansluts som normalt, fas (till SW), nolla, jord i nödljusboxen. Utöver
denna anslutning måste underhållsladdning till batteriet anslutas (UNSW), vilket är
en obrutan fas.
Armaturhuset läggs i bärverket.

Nödljusboxen läggs i bärverket
på lämplig plats.
Anslut
snabbkopplingen
mellan nödljusboxen
och armaturen.

Vid leveransen är batteriet ej
anslutet. Anslut kopplingen till
batteriet.

Montera täcklocket och skruva
fast detta. Montering av
indikatordiod, se sista sidan.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Installation av LEDdownlight i undertak eller fast tak
Armaturen ansluts som normalt, fas (till SW), nolla, jord i nödljusboxen. Utöver
denna anslutning måste underhållsladdning till batteriet anslutas (UNSW), vilket är
en obrutan fas.
Armaturhuset läggs i bärverket.

Nödljusboxen läggs i bärverket
på lämplig plats.
Anslut snabbkopplingen
mellan nödljusboxen
och armaturen.

Vid leveransen är batteriet ej
anslutet. Anslut kopplingen till
batteriet.

Montera täcklocket och skruva
fast detta. Montering av
indikatordiod, se sista sidan.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

3,

2, Montera
indikatordioden från
takets/ undertakets
baksida.

4, Montera täckringen
på indikatordioden.

Diodindikation

Status

Anmärkning

Konstant grön

Systemet OK

AC läge

Snabbt blinkande grön (0,1 sek
tänd – 0,1 sek släkt)

Pågående funktionstest [veckovis
5 s test]

Långsamt blinkande grön (1 sek
tänd – 1 sek släkt)

Pågående drifttest [årligen 1, 2
eller 3 h test]

Konstant röd

Fel i LED-kretsen

Krets ej sluten/ kortslutning/ LED
trasig

Långsamt blinkande röd (1 sek
tänd – 1 sek släkt)

Batterifel

Batteriet misslyckades med
drifttest eller funktionstest/
batteriet är defekt eller totalt
urladdat/ felaktig batterispänning

Snabbt blinkande röd (0,1 sek
tänd – 0,1 sek släkt)

Laddning misslyckades

Felaktig laddningsström

Grön dubbelpuls (blink)

Spärrat läge

Spärrat läge, så när spänningen
frånkopplas går armaturen ej över
i nödljusläge. Kan ställas från
touchpanel.

Grönt och rött av

DC läge

Batteridrift (nödljusläge)
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1, Gör hål i taket/
undertaksplattan.

