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TILSLUTNING

Tilslutning - selvforsynende 230 V AC

INSTALLATIONSVEJLEDNING 
Frej

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

Automatiske tests (Selvforsynende armaturer)
Det selvforsynende armatur udfører automatisk 
følgende tests:
			Ved opstart: 20 timer efter tilslutning kører en 

automatisk funktionstest på 30 sek.  
Efter yderligere 4 timer kører en automatisk 
kapasitetstest på 1 time.

		Funktionstest: Hver uge.
		Kapacitetstest: Hvert år. 

Manuel test
Kort funktionstest (5 sek.): Tryk på testknappen i 
1 sek., den grønne diode slukkes.
Funktionstest (30 sek.): Tryk på testknappen i 3 
sek., den grønne diode blinker langsomt.
Kapacitetstest (1 time): Tryk på testknappen i 5 
sek., den grønne diode blinker hurtigt.
Kapacitetstesten kan afbrydes ved igen at trykke 
på testknappen i 5 sek.

Statusdioderne kan først nulstilles, når fejlen er 
blevet udbedret, der igen er blevet tilført net

Type Elektronik Selvforsynende Centralanlæg

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

Lyskilde LED LED

Tilsluttet belastning DL 5 VA 5 VA

Strømforbrug DC  5 W

Opladningstid (100 %) 24 timer 

Batterispænding 3,7 V 

Kapacitet 2,6 Ah 

Batteritype Lion 

Nøddrift af brændetid 13 timer Centralstyret

Temperatur +5 til +40°C 10° til +40°C

Materiale Plast / Aluminium Plast / Aluminium

Beskyttelsesklasse II II

Tæthedsgrad IP54 IP54

TEKNISKE DATA

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

VIGTIGT

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

MONTERING 

Status:  
   Konstant lys    Hurtig blink 

  Langsomt blink    ingen lys Grøn Rød

Normal driftstilstand

Funktionstest kører

Batteritest kører

Fejl i test

Armatur fejl

Batteri / Opladnings fejl

Nøddrift kører

AUTOTEST
Selvforsynende model

Tilslutning - centralanlæg 230 V AC/DC

Loftmontering
Armaturet åbnes ved hjælpe af en flad skrue
trækker. 

Soklen monteres på loftet med to skruer (1,2,3).

Armaturet tilsluttes netforsyning/centralanlæg 
(4). Se tilslutningsvejledning.

LED lyskilden tilsluttes (5).

Armaturdækslet påsættes med et lille klik i 
begge sider.

Åbning af armaturet

spænding, og der er blevet udført en funktions
test.

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.

LOKE
Monteringsvejledning

LEDNINGSTILSLUTNING

Med indbygget nødfors

Nul

Fase

Nul

Fase

Nul

Fase

Nul

Fase

PLANFORSÆNKET MONTAGE

Med tænd/
sluk funktion

Konstant tændt (SA) Tænding ved
spændingssvigt (SE)

*120lm ved netforsyning, 220lm nøddrifti

Udskæringsmål Ø115mm

P BYGNINGS MONTAGEÅ

For centralanlæg Tilslutning
af netspænding

Justering
af lysudbytte

.  Strømforsyningen er ustabil eller brudt.Batteriet er ikke tilsluttet.Opladerfejl.

Fejlfinding og
Udbedring

.  Hvis nødperioden er mindre end , skal det genopladelige batteri udskiftes.det beskrevne

Brug kun originale batterier fra producenten.

BatteriUdskiftning af
genopladeligt batteri

Enh øeden opfylder ikke n dperiode

Overvågningslys ikke tændt

.  Kan være nødvendigt at genstarte:Aflad,og oplad derefter i 24 timer.

G ære nødvendigentag test,kan v

at udskifte batteripakke hvis nødperioden stadig ikke er opfyldt.,

Bortskaffelse
Produktet må ikke bortskaffes med almindelig dagrenovation.

Produktet skal indleveres til genindvinding på genbrugsstation

for elektriske produkter.
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Zonelinse

Montageafstand – 1 lux

Linelinse
høj loft > 6m

A:  Loftshøjde
B:   Mellemrum mellem døren og 

den første spotlight
C:  Afstand mellem to punkter

A:  Loftshøjde
B: Afstand fra væggen
C:  Afstand mellem to punkter

Zonelinse
høj loft > 5m

Zonelinse
lav loft < 5m

Linelinse
lav loft < 6m

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

Power CREE LED

II/IP54

Max 5W

Kunststof, hvid/sort

0-25°C

Li-ion / 3h**3,7V 2600mAh

* model for 230V centralanlæg (HT)

** model med indb. nødforsyning og autotest

FREJ
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

Speciallinser i klar PMMA
4 linser medleveres

A. Bredstrålende
loftshøjde <5m

B. Bredstrålende
loftshøjde >5m

C. Smal strålende
lofthøjde <6m

D. Smal strålende
lofthøjde >6m

Udvendig på loft / væg

Selvstest-System

20 timer efter tilslutning til netspænding foretages automatisk en test i 30 sek.

(De elementer,der kontrolleres,er omstilling til nøddrift og Lyskilde).

Efter yderligere 4 timer foretages automatisk .kapacitets test

(Hvis test-knappen holdes inde i 5 sekunder,før testen er slut,afbrydes testen)

Efter den første test,uanset om denne er afsluttet eller ej,går den ugentlige

funktionstest og årlige funktionstest automatisk i gang.

.  Strømforsyningen er ustabil eller brudt.Batteriet er ikke tilsluttet.Opladerfejl.

FREJ
Monteringsvejledning

LEDNINGSTILSLUTNING

Med indbygget nødfors

Nul

Fase

Nul

Fase

Nul

Fase

Nul

Fase

For centralanlæg

Med tænd/
sluk funktion

Konstant tændt (SA) Tænding ved
spændingssvigt (SE)

*120lm ved netforsyning, 220lm nøddrifti

P BYGNINGS MONTAGEÅ

Fejlfinding og
Udbedring

.  Hvis nødperioden er mindre end , skal det genopladelige batteri udskiftes.det foreskrevne

Brug kun originale batterier fra producenten.

BatteriUdskiftning af
genopladeligt batteri

Enh øeden opfylder ikke n dperiode

Overvågningslys ikke tændt

.  Kan være nødvendigt at genstarte:Aflad,og oplad derefter i 24 timer.

G ære nødvendigentag test,kan v

at udskifte batteripakke hvis nødperioden stadig ikke er opfyldt.,

Bortskaffelse
Produktet må ikke bortskaffes med almindelig dagrenovation.

Produktet skal indleveres til genindvinding på genbrugsstation

for elektriske produkter.

.  Strømforsyningen er ustabil eller brudt.Batteriet er ikke tilsluttet.Opladerfejl.
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P BYGNINGS MONTAGEÅ

Fejlfinding og
Udbedring

.  Hvis nødperioden er mindre end , skal det genopladelige batteri udskiftes.det foreskrevne

Brug kun originale batterier fra producenten.
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genopladeligt batteri
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.  Kan være nødvendigt at genstarte:Aflad,og oplad derefter i 24 timer.

G ære nødvendigentag test,kan v

at udskifte batteripakke hvis nødperioden stadig ikke er opfyldt.,

Bortskaffelse
Produktet må ikke bortskaffes med almindelig dagrenovation.

Produktet skal indleveres til genindvinding på genbrugsstation

for elektriske produkter.

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

Power CREE LED

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING II/IP54

LYSKILDE

Max 5WFORBRUG DC

KABINET/FARVE Kunststof, hvid/sort

0-25°COMG.TEMP

Li-ion / 3h**3,7V 2600mAhBATTERI/DRIFTTID

* model for 230V centralanlæg (HT)

** model med indb. nødforsyning og autotest

FREJ
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

LINSER Speciallinser i klar PMMA
4 linser medleveres

LINSE MONTAGE

åbent Monteringslinsen

A. Bredstrålende
loftshøjde <5m

B. Bredstrålende
loftshøjde >5m

C.   Smal strålende
lofthøjde <6m

D.   Smal strålende
lofthøjde >6m

Udvendig på loft / væg

Selvstest-System

20 timer efter tilslutning til netspænding foretages automatisk en test i 30 sek.

(De elementer,der kontrolleres,er omstilling til nøddrift og Lyskilde).

Efter yderligere 4 timer foretages automatisk .kapacitets test

(Hvis test-knappen holdes inde i 5 sekunder,før testen er slut,afbrydes testen)

Efter den første test,uanset om denne er afsluttet eller ej,går den ugentlige

funktionstest og årlige funktionstest automatisk i gang.

Montering af linsen Mål af armaturet

Tilslutning LED

KlikKlik

Tilslutning til 
netforsyning
3 x 0,75 mm2

Linelinse


