
Nouzové svítidlo FENIX, 270x100x55mm, 3W, IP65, 3hod.
Objednací číslo: 5355

Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci svěřte kvalifikované osobě nebo firmě.

Technické údaje:
Příkon: 3W
Napětí: 230V AC
Ochrana: IP20
Světelný tok: 300lm
Barva produktu: bílá
Materiál produktu: plast, kov
Životnost: 20 000h
Pracovní teplota: od -5 do +45°C
Baterie: LiFePo4 baterie - 6,4V 1500mA
Autonomie: 3h
Třída ochrany: 2
Rozměry: průměr 85mm, výška 31mm
Hmotnost: 0,272kg

Upozornění:
Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se
ujistěte, že je elektrický zdroj odpojený. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Pokud
svítidlo nedosahuje předepsané autonomie, musí být baterie vyměněna. Datum instalace zaznamenejte do
provozního deníku a na štítek baterie. Při zapojení baterie ke svítidlu dbejte na správnou polaritu baterie.
Výměna baterie je nutná, jakmile samostatné svítidlo již nedodrží požadavky jmenovité doby trvání provozu
(autonomie). Po instalaci a testování je třeba nechat baterii nabít do plného stavu. Životnost baterie může být
snížena provozem za příliš nízkých nebo příliš vysokých teplot a nevhodnými způsoby nabíjení. Světelný zdroj
v tomto svítidle není vyměnitelný.

Záruční doba baterie je 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.
Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku

Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

TESTOVÁNÍ:
Testování by mělo být prováděno v době, kdy je nejméně narušena funkčnost a účel celého systému nouzového
osvětlení. Testování provádějte pravidelně, v intervalu a v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy.
Proveďte záznam o každém provedeném testu do provozního deníku. Při testování sledujte stav LED indikátoru
(dobíjení baterie), světelného zdroje a autonomie svítidla.

1x denně: kontrola LED indikátoru.
1x měsíčně: krátká kontrola funkčnosti baterie a světelného zdroje při odpojeném napájení.
1x ročně: zátěžová zkouška plné funkčnosti z baterie po dobu autonomie, kontrola autonomie, kontrola baterie
                 a světelného zdroje.
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Funkce:
Za běžného provozu svítí jen LED indikátor, který signalizuje dobíjení baterie. Při výpadku napájení se svítidlo
rozsvítí a je provozováno z baterie min. po dobu autonomie nebo do úplného vybití baterie. Po skončení
výpadku napájení je automaticky obnoven běžný provoz. Svítidlo je určeno pro zajištění osvětlení v případě
výpadku napájení.

Instalace:
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