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Status:  
   Konstant lys    Hurtig blink 

  Langsomt blink    ingen lys Grøn Rød

Ingen forsyning

Ladning ok

Lavt batteri

Fejl i lyskilde 1x 

Mislykket batteritest 2x 

Batteri afbrudt 3x 

Begge test mislykket 4x 

Test i gang

Armaturet åbnes med et let vrid med en flad skruetrækker. Tapperne skal 
løsnes i begge sider før armaturet åbnes. 

Reflektoren sidder fast 
med tre stifter i stikket på 
bagpladen, så den kan 
godt binde lidt. 

INSTALLATIONSVEJLEDNING
Combo

Centrale armaturer
Armaturet tilsluttes det respektive forsyningska-
bel fra centralanlægget iht. tilslutningsdiagram.

Automatiske tests (Selvforsynende armaturer)
Det selvforsynende armatur udfører automatisk 
følgende tests:
		LED test: Hver dag.
		Kapacitetstest: Hver 26. uge.

Opbevaring og pleje
Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 
3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet 
genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at 
armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

MONTERING

Type Elektronik Selvforsynende Centralanlæg

Spænding AC/DC 230 V AC / 50Hz 230 V AC/DC / 50Hz

Lyskilde LED LED

Tilsluttet belastning DL 8,0 VA 5,4 VA

Strømforbrug DC - 2,3 W

Opladningstid (100 %) 20 timer -

Batterispænding 3,2 V -

Kapacitet 1 Ah -

Batteritype LIFePO -

Nøddrift af brændetid 1-3 timer Centralstyret

Temperatur +5° til +40°C -10° til +40°C

Materiale Plast Plast

Beskyttelsesklasse II II

Tæthedsgrad IP40 IP40

TEKNISKE DATA

TILSLUTNING

MÅL

AUTOTEST
Selvforsynende model

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

Montering af piktogram

Løft reflektoreren fri fra skær-
men (6).

Læg Piktogrammet og den 
hvide blanke plastplade ind i 
skærmen (7).

Tryk reflektoren tilbage på 
skærmen (8).

Monter forsyning inden arma-
turet lukkes.

Tryk armaturet fast til bagpla-
den. Vær opmærksom på at de 
tre stifter på printkortet passer 
til stikket på bagpladen (9).

Tryk begge klemmer indad, 
indtil de klikker på plads (10).VIGTIGT

Ved centralanlæg med adresse-
ring, se installationsvejledning  
for det anvendte adressemodul.

Planforsænket montering

”Ud fra væg” montering

”Ned fra loft” montering

Pendel montering

Driftstilstand indstilles på printpladen
ON = Konstantdrift / Henvisningsarmatur
OFF = Ikke konstantdrift / Panik armatur

Tilslutning - centralanlæg 230 V AC/DC

Tilslutning - selvforsynende 230 V AC


