
1. Wyłączyć zasilanie oprawy.

Turn off the fitting power supply.

2. Dla akumulatora Ni-Cd HT 3.6V/0,8Ah lub LiFePO4

6.4V/0.57Ah należy wykonać krok 3.1; i 3.3, dla NiCd

HT 3.6V/2.5Ah krok 3.5, dla LiFEPO4 6.4V/1.5Ah lub

Ni-Cd HT 4.6V/1.5Ah krok 3.4, dla LiFePO4 6.4V/3.0Ah

krok 3.2 i 3.4.

For battery Ni-Cd HT 3.6V/0,8Ah or LiFePO4

6.4V/0.57Ah perform step 3.1 i 3.3, for NiCd HT

3.6V2.5Ah step 3.5, for LiFEPO4 6.4V/1.5Ah lub Ni-Cd

HT 4.6V/1.5Ah step 3.4, for LiFePO4 6.4V/3.0Ah step

3.2 I 3.4.

Montaż oprawy
Montage of the fitting

Wymiana akumulatora Battery exchange

Pierwsze uruchomienie
W celu zapewnienia prawidłowego sformatowania akumulatora zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało nieprzerwanie przez 48 godzin.

W tym czasie niedopuszczalne jest wyzwalanie jakichkolwiek testów oraz praca modułu w trybie awaryjnym.

Po upływie tego czasu należy doprowadzić do przejścia modułu w tryb pracy awaryjnej (poprzez odłączenie zasilania linii L). Moduł powinien pracować
w tym trybie, aż do całkowitego wyczerpania akumulatora. Przywrócenie napięcia zasilającego i ładowanie akumulatorów przez min. 36 godzin kończy
cykl formatowania.
First start-up
Taking into account construction of battery it is recommended to initiate first charging constantly for 48 hours. During first charging
it is forbidden to carry out any test or switch on emergency mode.

After charging time, emergency mode shoud be switched on (disconnecting power supply-line L). Emergency lighting kit shoud work until its entire
discharging. Formatting cycle is completed by switching on the power supply ang again charging for minimum 36 hours.

3. Odłączyć wtyczkę akumulatora od modułu analogicznie

do kroku 1.5.

Disconnect the battery plug from the module form

analogously to step 1.5.

4. Założyć nowy akumulator.

Put in a new battery.

5. Zaznaczyć na akumulatorze datę wymiany.

Mark on the battery the date of its exchange.

6. Podłączyć akumulator krok 1.5.

Connect battery step 1.5.

7. Złożyć oprawę analogicznie do punktu 2.

Assamble the fitting analogously to point 2.

8. Włączyć zasilanie oprawy.

Turn on the fitting power supply.

UWAGA:

Montaż zgodny z PN-HD 60364-5-56

ATTENTION:

Assembly accordance with PN-HD 60364-5-56

Oprawa w wersji nie posiada wyprowadzonychCB

diod LED ani przycisku testu.

Fitting in version has no LED diodes nor testCB

button.
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Oprawa w wersji nie posiadaCB

akumulatora. Podczas instalacji

pominąć krok 1.5

Fitting version does not haveCB

a battery. During the installation,

skip step 1.5

Diody sygnalizacyjne LED

LEDs indicator

Podłączenie zasilania

Power supply connetion

Podłączenie magistrali TM-BUS tylko w wersji DATA / DATA 2

AB zaciski do przyłączenia zdalnego urządzenia testujcego – wersja ST, AT

L - przewód fazowy – kolor izolacji brązowy (stała faza -  zasilanie modułu awaryjnego)

L1 - przewód fazowy – kolor izolacji czarny (praca dzienna)

N - przewód neutralny – kolor izolacji niebieski

Bus connection TM-BUS only in DATA / DATA 2 version

AB terminals for connecting remote testing devices- version ST, AT

L - phase wire – isolation color: brown (constant phase - power supply of emergency module)

L1 - phase wire – isolation color: black (daily operation)

N - neutral wire – isolation color: blue

Po odłączeniu zasilania powinna zaświecić się
dioda LED sygnalizująca ładowanie akumulatora

Having connected the power supply diode LED

should lit up that sygnalizes that the battery

is being charged

UWAGA: Faza L1 MUSI BYĆ odczepem fazy L

ATTENTION: Phase L1 MUST BE unhook phase L
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1.8 Zamknąć oprawę analogicznie do kroków 1.2 i 1.1

Close the fitting analogously to steps 1.2 and 1.1

1.9

Kierunek świecenia

Direction of light

Oświetlenie korytarzy

The use of lighting in corridors

C

F

W

S

Oświetlenie ścian i drzwi

The use of lighting wall and doors

Oświetlenie powierzchni open space

The use of lighting open-space

2.5

Φ75 mm

2.2

Dodatkowa część korpusu dotyczy  oprawy w wersji

CB2 i CB3 oraz akumulatorów:

An additional part of the body concerned binding

version CB, Cb2, CB3 and batteries:

- NiCd HT 3.6V/1.5Ah

- NiCd HT 3.6V/2.5Ah

- LiFePO4 6.4V/1.5Ah

- LiFePO4 6.4V/3.0Ah

1.7

Legenda
Key

– wykonać z obu stron /done from both sides

! – wykonać bardzo ostrożnie /carried out carefully

1.2 – (1) numer porządkowy etapu, (.2) numer porządkowy kroku

(1) serial number of the stage, (.2) the serial number step

1.6

Demontaż oprawy Dismantling the cover

3.1 3.1 3.2 3.2

3.3 3.4

3.5


