INSTALLATIONSANVISNING
SAC-DISPLAY-LED

Öppna armaturen genom att lyfta upp plattorna på
ramen. Ta bort piktogrammet.

Tryck ihop sidan på reflektorn med ett lätt tryck så att
skenan hoppar ur spåret.

Dra in strömkabeln i armaturen och koppla in enligt
anvisningen nedan. Läs även om inkoppling på sidan 2

Tryck ihop sidan på reflektorn med ett lätt tryck så att
skenan hoppar i spåret.
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Beroende på vilken typ av egenskap man vill ha på
armaturen väljer man inkopplings typ enligt
schemat intill. Vill man att armaturen ska vara
permanent belyst vid strömbortfall kopplar man
Brun (L) till L2, Blå (N) till N och jord till jord.
Vill man att armaturen ska vara tänd hela tiden
kopplar man en bygel mellan L1 och L2 . Blå (N) till
N, Brun (L) till L2 och jord till jord.
Efter inkoppling av nätström startar laddningen och
tar ca 20 tim. För att batteriet ska uppnå bästa
prestanda rekommenderas att batteriet laddas ut
och laddas upp ca 5 gånger innan normal drift.

N
PE
L1
L2

1

INKOPPLING

N

N

Hänvisningsarmaturen SAC-DISPLAY-LED är
godkänd enligt EN 60598-2-22. Den är lämpad för
inomhusbruk och har kapslingsklass IP43.
Armaturen kan placeras i tak, på vägg eller
hängandes i pendel. Piktogram finns att beställa för
horisontell eller vertikalt utförande.

INKOPPLINGSTYP

Omkopplingsbar

Se till att armaturen är bortkopplad
från elnätet vi installation!

LED INDIKERING

Funktionstest - 28 dagar efter inkoppling görs ett
test som vara i 5min
Kapacitettest- Det 12:e testet är ett årstest och då
görs ett 3 timmars test.

Boostladdning - Blinkar grönt (varje sekund)
Underhållsladdnig - Lyser grönt (ansluten till 230V)
Nödbelysnings läge - LED off
Funktionstest - Blinkar orange (varje 0,5s)
Kapacitettest - Blinkar orange (varje 1s)
Batteri / laddning defekt - lyser rött

Batterikapaciteten fel - Blinkande rött (varje 0,5s)

Testknapp och LED-indikering

MANUELLT TEST
Genom att trycka (1 sek) på testknappen startas ett
manuellt test. Testet varar i 5 min. Håller man in
knappen i 3 sek avbryts testet.

Symbolbeskrivning
Släckt

Lyser

Blinkar 0,5sec Blinkar 1sec

Vid inkoppling och uppstart kan LED lysa rött i ca 20 tim.
Återställning sker genom att hålla test-knappen intryckt
i 8-10sec.
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Ljuskälla defekt - Blinkar rött (varje 1s)

