
OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO   STARLET EXTERNAL

Ni-MH 3000mAh 3,6V

48 h

Warm White LED 3W lub 5W

Typ optyki: SC – korytarzowa
SO – do stref otwartych

IP41

IP41



Brązowy kolor izolacji – przewód fazowy sieci – nale ży poł ączyć z zaciskiem L,
Niebieski kolor izolacji – przewód neutralny sieci – należy poł ączyć z zaciskiem N,
Żółto-zielony kolor izolacji – przewód ochronny sieci  – należy poł ączyć z zaciskiem PE.
Przed podł ączeniem oprawy do sieci nale ży poł ączyć akumulator z układem elektroniki (biały 
konektor).

Dioda LED powinna świeci ć na czerwono sygnalizuj ąc podł ączenie do sieci AC oraz ładowanie 
akumulatora. Po naładowaniu dioda powinna świeci ć na zielono, co oznacza gotowo ść oprawy do 
działania w trybie awaryjnym. Przyci śnięcie przycisku testu r ęcznego powoduje przeł ączenie si ę 
oprawy w tryb działania awaryjnego oraz wygaszenie diody LED.

Po okablowaniu jak opisano w cz ęści Instalacja p.2 lampa w wykonaniu sieciowo-awaryj nym SA 
będzie pracowa ć w trybie sieciowo-awaryjnym.

Po okablowaniu jak opisano w cz ęści Instalacja p.2 lampa w wykonaniu awaryjnym A b ędzie 
pracowa ć w trybie awaryjnym.

W trybie pracy awaryjnej dioda LED si ę nie świeci.

Lampa działa poprawnie i jest gotowa do działania a waryjnego je śli dioda LED świeci si ę na zielono. 
Ładowanie akumulatora sygnalizowane jest przez świecenie si ę diody LED na czerwono.

Oprawa, zale żnie od wersji, przystosowana jest do pracy w trybie  Sieciowo-Awaryjnym lub 
Awaryjnym i aby działała poprawnie nale ży podł ączyć odpowiednio przewody zasilaj ące:

.

W trybie pracy awaryjnej dioda LED si ę nie świeci.



Ładowanie akumulatora jest sygnalizowane świeceniem si ę diody LED na czerwono. Pełne 
naładowanie akumulatora oraz jego gotowo ść do działania potwierdza świecenie si ę diody LED na 
zielono. Wskazane jest co 3 miesi ące rozładowa ć, a nast ępnie naładowa ć akumulator, nawet je śli 
nie był u żywany, w celu przedłu żenia jego trwało ści.

nie świeci i lampa nie świeci

świeci na czerwono, lampa nie świeci (np. w trybie awaryjno-sieciowym)

3W lub 5W dioda LED lampy.

wodorkowy Ni-MH

To




