
WARS 

24 h

 IP65

 a zapalą się diody LED lampy.

 T8 1x18W / 2x18W / 1x36W / 2x36W / 1x58W / 2x58W

1/2/3 
3,6V 1500mAh: dla 1x18W 1h / 2x18W 1h / 1x36W 1h / 2x36W 1h
3,6V 2500mAh: dla 1x18W 2h / 2x18W 2h / 1x36W 2h / 2x36W 2h
3,6V 4000mAh: dla 1x18W 3h / 2x18W 3h / 1x36W 3h / 2x36W 3h
4,8V 1500mAh: dla 1x58W 1h / 2x58W 1h
4,8V 2500mAh: dla 1x58W 2h / 2x58W 2h
4,8V 4000mAh: dla 1x58W 3h / 2x58W 3h

 

świetlówki

Ni-Cd HT

WARS



 
Oprawa, zależnie od wersji, przystosowana jest do pracy w trybie Sieciowo-Awaryjnym 
lub Awaryjnym i aby działała poprawnie należy podłączyć odpowiednio przewody 
zasilające:
Brązowy kolor izolacji – przewód fazowy sieci – należy połączyć z zaciskiem L, niebieski 
kolor izolacji – przewód neutralny sieci – należy połączyć z zaciskiem N, żółto-zielony 
kolor izolacji – przewód ochronny sieci – należy połączyć z zaciskiem PE.
Przed podłączeniem oprawy do sieci należy połączyć akumulator z układem elektroniki 
(biały konektor).

Test poprawnego działania - włączyć zasilanie AC.
Dioda LED powinna świecić na czerwono sygnalizując podłączenie do sieci AC oraz 
ładowanie akumulatora. Oprawa osiąga pełną gotowość po min. 24-godzinnym cyklu 
ładowania. Odłączenie napięcia zasilania spowoduje przejście oprawy w tryb awaryjny.

2.

3.

Ładowanie akumulatora sygnalizowane jest świeceniem się diody LED na zielono.. Wskaza-
ne jest co 3 miesiące rozładować, a następnie naładować akumulator, nawet jeśli nie był 
używany, w celu przedłużenia jego trwałości. Zaleca się wymianę akumulatora co 4 lata 
użytkowania lub w przypadku uzyskiwania negatywnych wyników testów. Zużyty akumula-
tor jest produktem podlegającym utylizacji, który należy oddać do punktu odbioru materia-
łów utylizowanych.

Lampa działa poprawnie i jest gotowa do działania awaryjnego jeśli dioda LED świeci się na 
zielono. W tym stanie akumulator jest na bieżąco doładowywany.

Po okablowaniu jak opisano  w części  „Instalacja” pkt.2, lampa w wykonaniu sieciowo-awa-
ryjnym „SA” będzie pracować w trybie sieciowo-awaryjnym.
W tym trybie lampa świeci jeśli podłączone jest napięcie zasialające AC. Prawidłowe jej 
działanie potwierdzone jest również przez świecącą na zielono diodę LED. Akumulator jest 
na bieżąco doładowywany na potrzeby pracy w trybie awaryjnym. Przy barku zasilania AC 
lampa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a źródło światła zostaje podtrzy-
mane przez określony czas dla danego modelu. W trybie pracy pracy awaryjnej dioda LED 
nie świeci się.

Po okablowaniu jak opisano w części „Instalacja” pkt.2, lampa w wykonaniu awaryjnym „A” 
będzie pracować w trybie awaryjnym. W tym trybie lampa nie świeci jeśli jest podłączone 
napięcie  zasilające AC. Prawidłowe działanie potwierdzone jest przez świecącą na zielono 
diodę LED. Akumulator jest na bieżąco doładowywany na potrzeby pracy w trybie awaryj-
nym. Przy braku zasilania AC lampa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a 
żródło światła zostaje włączone przez określony czas dla danego modelu. W trybie pracy 
awaryjnej, dioda LED nie świeci się. 

i lampa nie świeci
.

Dioda LED świeci na zielono, lampa nie świeci (np. w trybie awaryjno-sieciowym)
Akumulator jest odłączony lub uszkodzony.

wodorkowy Ni-CD
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