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 64347-2-7  נושא תו תקן ישראלי נטלה 

 .הדלקה מהירה של הנורה ללא חימום מוקדם 

 נעשה על ידי טלנקדמיום, והחיבור ל-מקור המתח הפנימי להפעלת הנורה בחירום היא סוללת ניקל 

 קונקטור חיבור מהיר.     

 .חיווט של הקונקטור לסוללה הוא עם חוטים עם בידוד בסיסי 

 המהוה אינדיקציה לטעינת הסוללה ולנוכחות מתח רשת. ביקורתת יכולל נור נטלה 

 .מעגל הטעינה מספק זרם טעינה קבועה עם בקרת זרם למניעת טעינת יתר 

 ם הדקי הסוללה יקוצרו וינותקו לאחר מכן.מעגל הטעינה ימשיך לעבוד גם א 

 כאשר מתח הסוללה קטן  נטלפריקת היתר של הסוללה נמנעת על ידי מעגל בקרה אשר מפסיק את פעולת ה

 לסוללות. Cut-Off מתחת לערך המצוין על ידי יצרן הסוללה. פעולת 

 ורה באמצעות הסוללה.מופעל באופן אוטומטי כאשר מתח הרשת נפסק, והוא מספק את האנרגיה לנ נטלה 

 הסוללה מתחילה להטען מחדש והנורה חוזרת למצב הזנה נטלעם חזרת מתח הרשת מופסקת פעולת ה ,

 .םקוטבי-דו םפנימי יםמסרשני ממהרשת על ידי 

 .הנטל אינו מיועד לשימוש בסוללה שאין לה פריקה הפוכה במעגל 

 אורה.האביזר אינו מיועד לשימוש בג"ת למקום בעל סיכון גבוה בת 

 .הנטל אינו מוגן ממתח הזנה חוזר 

  סוג הבידוד בין האספקה ומעגל הסוללה הואMylar A 

 

 

 

 :נטלהוראות חיבור חשמלי של ה

  N, ואת האפס של מתח הרשת למהדק  LINEאת הפזה הקבועה של מתח הרשת למהדק  נטלחבר ל .4

 .ים המצורפיםבהתאם לשרטוט נטלהחבר את  .2

 באמצעות הקונקטור. נטלחבר את הסוללה ל .3

 

 הוראות חיבור והפעלה ראשונית:

 על ידי חיבור לרשת החשמל. סוללהאת ההטען  .4

 דולקת. ירוקהה LED -וודא שנורית ה .2

 ממתח הרשת, ובדוק שנורת החירום נדלקת לזמן קצר. נטלדקות, נתק את ה 30המתן  .3

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

 

 הוראות בדיקה ואחזקה:

 שעות. 24לפחות למשך  נטלהטען את סוללת ה .4

 וודא שנורת החירום דולקת לפחות את הזמן הנתון בטבלה. ,לאחר הטעינה נתק את מתח הרשת

 .יש להחליף את הסוללות –במידה והנורה לא דולקת את הזמן הנקוב 

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

 והנתיך שעל המעגל.    הביקורת, אין להחליף רכיבים כולל הנורית נטל.    במקרה של תקלה ב3

 כיחידה אחת. נטליש להחליף את כל ה      

  

 

 

 

 



 א.ש. טכנולוגיות חרום בע"מ
 מטלון, קרית 02המגשימים רחוב 
 0442ת.ד. 

 4484304פתח תקוה, 
 344803344ע.מ.  

 

 

 

 

 

 

 

 תונים טכניים:נ  
 

 INV 8-58 (4.8V)    דגם

 

INV 8-58 (3.6V) 

 מתח הזנה
220-240VAC 50 Hz 220-240VAC 50 Hz 

  20mA   20 mA  זרם הזנה

  13W – 58W   מתאים לנורות

            TAB, T5, CFL  

 8W – 26W 

TAB, T5, CFL 

 לטמפ' גבוהה   4.8V 2.2AH סוללה

RONDA C2200 KRMT 

 ºC-70ºC0טמפרטורת עבודה: 

Ni-Cad 3.6v 2.2ah לטמפ' גבוהה 

RONDA C2200 KRNT 

 0ºC-70ºC           טמפרטורת עבודה:

 mA 100  mA  100 זרם טעינה

 שעות  24 שעות  24 זמן טעינה

 דקות  60 דקות  60 זמן פריקה בחירום

 A 1.29 A 1.29 זרם פריקה מהסוללה

 KHz 25 KHz  25 נטלתדר ה

 65ºCעד       65ºC 0ºCעד       0ºC טמפרטורת סביבה

 מטר  4.5 מטר  4.5 מרחק  מכסימלי של הנורה

0.75mm שטח חתך של החוטים
2 

1.5mmעד     
2 0.75mm

2 
1.5mm   עד  

2
 

 

 :וולט 3.6לבחירת סוללה  נתוני פריקה וטעינה -( CDNI) קדמיום -סוללת ניקל

 

 0.168A –זרם טעינה מכסימלי 

    TRICKLEטעינת 0.10A –זרם טעינה מינימלי 

 4.45V –מתח טעינה מכסימלי 

 4.2V –מתח טעינה מינימלי 

  1.40A –זרם פריקה מכסימלי 

 1.22A –זרם פריקה מינימלי 

 4.4V –מתח פריקה מכסימלי 

 2.6V –מתח פריקה מינימלי 

 

 :עוצמת אור באחוזים   
 

 

 ◄      נטלדגם ה

INV 8-58 

(4.8V) 

INV 8-58 

(3.6V) 

  

     (W)סוג הנורה 

▼ 
  

זרם פריקה  זמן פריקה בדקות

 בחירום לכל נורה

T5 - 14 28 21 60 1.38A 

18 22 17 60 1.42A 

T5 - 24 20 15 60 2.10A 

36 16 - 60 1.70A 

T5 - 54 42 - 60 1.59A 

 


