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 תאורת לדים: - שלט יציאת חירום
 

  Kochav Yair דגם:
לשלט יציאה  לדיםתכליתי -גוף תאורת חירום דו

  חירום עם נורות

   

 :מידות
 מ"מ.         048אורך: 

 מ"מ.  915: גובה
 מ"מ.      80: רוחב

  

 Kochav Yair  דגם

 230V ± 10%   50Hz  מתח הזנה

 mA 20  מהרשת זרם הזנה

 (טמפרטורה גבוהה Type – AA) 3.6V  1.0Ah  Ni-Cad    להסול

 Hours 24  זמן טעינה

 (1.5Wהספק כולל של ב) 25mA –נורות לד בצבע לבן  66 נורות

 MIN 120  זמן פריקה

 cd/m^2 8.6  עוצמת אור מוקרנת  בחירום

 VDC  0.32A 3.6במתח   מהסוללות מבואזרם 

 3.0V ÷ 4.2V  מתח עבודה מהסוללה

 25ºC ± 5ºC  טמפ' סביבה

  

 
 נתוני פריקה וטעינה לבחירת הסוללה:

  A 0.085 –זרם טעינה מכסימלי 

  A 0.0466 –זרם טעינה מינימלי 

 4.33V –מתח טעינה מכסימלי 

 3.6V –מתח טעינה מינימלי 

  0.35A –זרם פריקה מכסימלי 

 Cut-Offלאחר פעולת   1.6mA –זרם פריקה מינימלי 

 4.05V –קה מכסימלי מתח פרי

 3.15V –מתח פריקה מינימלי 
             

 הוראות חיבור חשמלי:

 .כבל ההזנהחיבור חבר את גוף התאורה לרשת באמצאות  .6

 בתוך קופסת חיבורים מבודדת וסגורה החשמלאי צריך לחבר את כבל ההזנה עם פתיל ההזנה של המנורה .2

 

 

 הוראות חיבור והפעלה ראשונית:

 הטען את המצבר על ידי חיבור לרשת החשמל. .6

 דולק. והשלטדולקת, ירוקה ה LED -וודא שנורית ה .2

 .באור נמוךובדוק שהגוף ממשיך לדלוק  TESTדקות, לחץ על לחצן  30המתן  .3

 לאחר חיבור ראשוני יש לבצע שלושה מחזורי טעינה ופריקה על מנת להגיע לקיבול מלא של הסוללות.  הערה: .4
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 ה ואחזקה:הוראות בדיק

 שעות. 24הטען את הסוללה למשך  .6

 דקות. 620ת לאחר הטעינה נתק את מתח הרשת וודא שגוף התאורה דולק לפחו

, הסוללות יוחלפו אך ורק במעבדה של א.ש. טכנולוגיות יש להחליף את הסוללות –במידה והגוף לא דולק את הזמן הנקוב 

. 

במעבדה של א.ש. טכנולוגיות  ההחלפה תעשה –פתיחת המכשיר  את יםמצריכ או כבל הזינה, : החלפת הסוללההערה .3

 .בלבד

 פעם אחת לכל שלושה חודשים. 6בצע את הבדיקה בסעיף  .4

   והנתיך שבמעגל. ירוקההנורית לד ה  TESTכולל הלחצן  ,רכיבים אין להחליףבמקרה של תקלה בגוף התאורה  .5

 יש להחליף את כל הגוף תאורה כיחידה אחת.

 במידה והוא ניזוק יש להחליף את גוף התאורה כיחידה אחת. – המנורה נוריות הלד שלחליף את אין אפשרות לה .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


