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 שקוע: 3Wגוף תאורת חירום לד 
 

                    AST-6208    דגם:

 

 

 
 

 נתונים טכניים:
 . VAC   50Hz 10% ± 230   מתח הזנה:                          

 AC               :25 mAזרם הזנה במתח 

  EVERLIGHTמחברת  3W  ,6500Kלד           : סוג הנורה

 .   3.6V  1.4Ah ( טמפרטורה גבוהה,NICD) קדמיום-ניקל                         סוללה:           

 שעות לתאורה מלאה. 42   זמן טעינה:                           

 דקות . 240   זמן פריקה בחירום:               

 A 0.56זרם פריקה בחירום:                 

 לומן 224               עוצמת אור בחירום:   

0.75mm:            שטח חתך של החוטים
2 

1.5mmעד     
2

  

   . 25°Cהגוף תאורה נבדק בטמפרטורת סביבה של  –בהתאמה לתקן  טמפרטורת סביבה:                

 

REMOTE TEST: 

 בדיקת גוף תאורת החירום נעשה באמצעות התקן חיצוני מרחוק שנמצא בלוח החשמל או לוח בקרה ראשי

 T2 -ו T1 -הכניסה מסומנת ב –בתוך היחידה מובנה התקן אלקטרוני עם כניסה צפה להתחברות חיצונית 

 230Vברירת המחדל היא כניסת מתח של 

 או מחשב מרכזי  PLCקיימת אופציה בהזמנה מראש למתחים אחרים שמתאימים לבקר

 110Vועד  12V -תחום כניסת המתחים שניתן לקבל הוא מ
                    

 חיבור חשמלי:הרכבה והוראות 
 מ"מ 22קדח חור בקוטר  .2

 למהדק החיבורים. כבל ההזנהחיבור לרשת באמצאות  ת חירוםחבר את גוף התאור .4

מ"מ 0.70 -מ"מ ושטח החתך של המוליכים יהיה מ 7כבל ההזנה יהיה לפחות בקוטר של 
4 

מ"מ 2.0עד  
4       

 דרך החור פנימה עד לנעילה של הקפיצים. התאורת חירום יחד עם הציוד הנלוה, השחל את גוף .2

 

 הוראות חיבור והפעלה ראשונית:
 על ידי חיבור לרשת החשמל. סוללותהטען את ה .2

 דולקת ירוקהה LED -וודא שנורית ה .4

 של הסוללות. לאחר חיבור ראשוני יש לבצע שלושה מחזורי טעינה ופריקה על מנת להגיע לקיבול מלא  הערה: .2
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 הוראות בדיקה ואחזקה:
 שעות. 42הטען את הסוללה למשך  .2

 דקות. 240ת לאחר הטעינה נתק את מתח הרשת וודא שגוף התאורה דולק לפחו

 .להחליף גוף התאורת חירום כיחידה אחתיש  –במידה והגוף לא דולק את הזמן הנקוב 

  צע אך ורק במעבדה של א.ש.יש לבהחלפת הסוללה   -לא ניתן להחליף את הסוללה : הערה

 פעם אחת לכל שלושה חודשים. 2בצע את הבדיקה בסעיף  .4

           .אין להחליף רכיבים או לפתוח את הגוף תאורת חירום – במקרה של תקלה .2

 כיחידה אחת.הגוף תאורת חירום  יש להחליף את

 

 מידות:

 

 כמתואר להלן סוגי עדשות ניתן לקבל את גוף התאורה עם שתי  עדשות:
 

 

 

מידות של הקופסת 

 חירום ושל הסוללה

 

 

 

מידות של שקוע 

 נקודהד ל

      

 X 120⁰ 60⁰עדשה אובאלית  00⁰עדשת פיזור  של 

  




