שלט יציאה לד 51
דגםELITA 5181 :
שלט יציאה עם נורות לד במסגרת מפוליקרבונט
גובה אותיות  15ס"מ.
ניתן לקבל תפיסה לקיר ,תקרה ,תקרה אקוסטית ,תלייה ,שקוע בתקרה.
ניתן לקבל עם חיצים ,כמו כן ניתן לקבל חד צדדי או דו צדדי.

מידות:
אורך 88 :ס"מ.
רוחב 79 :ס"מ.
עומק 7.8 :ס"מ.
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נתונים טכניים:
מתח הזנה
זרם הזנה
נורות
סוללה
זמן טעינה
זמן פריקה בחירום
עוצמת אור בחירום
זרם פריקה מהסוללה
מתח עבודה מהסוללה
טמפרטורת סביבה
ערך  - tcמעל נורית הלד

230 ± 10% VAC 50Hz
20 mA
 18נוריות לד בצבע לבן 25mA
Ni-Cad 2.4V 1.7Ah SC
 77שעות
 60דקות
cd/m^2 10.1
0.82A
1.8V – 2.8V
25ºC ± 5ºC
80ºC

הוראות חיבור חשמלי
 .1חבר את גוף התאורה לרשת באמצעות כבל ההזנה דרך קופסת חיבורים סגורה.
 .7חבר את הסוללה ליחידת ההפעלה באמצעות הקונקטור.

הוראות חיבור והפעלה ראשונית
 .1הטען את המצבר על ידי חיבור גוף התאורה לרשת החשמל.
 .7וודא שנורית הלד הירוקה דולקת וגוף התאורה דולק.
 .8המתן  89דקות לחץ על לחצן הטסט ובדוק שגוף התאורה ממשיך לדלוק לזמן קצר.
 .7הערה :לאחר חיבור ראשוני יש לבצע שלושה מחזורי טעינה ופריקה על מנת להגיע
לקיבול מלא של הסוללות.

הוראות בדיקה ואחזקה
 .1הסוללה למשך  77שעות לאחר הטעינה נתק את מתח הרשת מגוף התאורה וודא
שגוף התאורה דולק לפחות  29דקות.
במידה וגוף התאורה אינו דולק את הזמן הנקוב ,יש להחליף את הסוללות.
 .7בצע את הבדיקה בסעיף  1פעם אחת לכל שלושה חודשים.
 .8במקרה של תקלה בגוף התאורה אין להחליף רכיבים כולל נוריות הלד הלבן ,הלחצן,
נורית הלד הירוקה והנתיך שבמעגל .יש להחליף את כל גוף התאורה כיחידה אחת.
 .7אין אפשרות להחליף את כבל ההזנה החיצוני של המנורה.
במידה והכבל ניזוק יש להחליף את גוף התאורה כיחידה אחת.
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