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Acil durum ve tahliye aydınlatması 

 

Kurulum talimatları 
ONTEC S 
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1. Lambanın kurulumu elektrik kapalı iken ve güvenlik kuralları, bina normları ve elektrik 

kurulumlarına dair normlar uyarınca gerçekleştirilmelidir. 
2. Armatürün güç ünitesi indüksiyon yapan alıcılardan yüklenebilecek devrelere 

bağlanmamalıdır – bu armatürün elektrik modülünün hasar görmesine neden olabilir. 
3. Armatür dahili kullanım için ayarlanmıştır. 
4. İmalatçı ürünün tasarımını değiştirme hakkını saklı tutar. 
5. İmalatçı ürünün kusurlu elektrik tesisatına bağlanması sonucunda oluşacak herhangi bir 

hasardan sorumlu değildir. 
6. Lamba o şekilde yerleştirilmelidir ki 0,4 metreden daha kısa mesafede uzun süreli olarak 

lambaya bakılması beklenmemelidir. 
7. Risk Grubu 2 

UYARI: Muhtemelen ürün tehlikeli optik radyasyon yaymaktadır. 
Çalışmakta olan ışık kaynağına bakmayınız, göze zararlı olabilir. 

 

 
 

Güç Ünitesi 230 V AC ±  %10 / 50-60 Hz  Depolama koşulları 

Güç Ünitesi – CB Sürümü 
230 V AC ±  %10 / 50-60 Hz 

186-254 V DC 
 

Isı derecesi +10 °C ÷ +25 °C 

Pil Şarj Süresi** < 24 saat 

 Kuru ortam, neme ve 
kimyasal faktörlere maruz 
kalmadan, güçlü manyetik 
alanlardan uzakta 

IP Koruma Seviyesi IP 65  
(dökme yük konteynırlarını) 
1,2 m.den daha yüksek 
olmayacak şekilde depolayın 

Isı Derecesi Aralığı – ta 

ta +10 °C ÷ +40 °C 
COLD: ta -15 °C ÷ +40 °C 

CD: ta -15 °C ÷ +55 °C 
 

 

Çalışma Nem Aralığı (yoğunlaşmayan) %10--%85 
 Maksimum depolama süresi: 

6 ay 

Pil Ömrü** 
4 yıldan sonra değiştiriniz veya zaman süresi 
geçerli olmaz 

 
Orijinal paketinde depolayın 

** CBm için değil 

 
Son Notlar 

1. Temizlemek için kuru yumuşak bir bez kullanın. Aşındırıcı deterjanlar ve çözücülerin kullanımı yasaktır. 



2. Piller değiştirilebilir. Sadece kalifiye personel pili değiştirebilir. 
3. Pili her 4 yılda bir veya test hataları meydana geldiğinde değiştirmeniz tavsiye edilir. 
4. LED Modülü (ışık kaynağı) armatürün entegre bir parçası olduğundan değiştirilemez. 
5. IP Koruma seviyesini idame etmek için, elektrik kablosu bir salmastra kutusu veya plastik borudan geçirilmelidir. 
6. Kullanılmış piller ve flüoresan lambalar geri dönüştürülebilmekte olup bunların bir geri dönüştürme merkezi 

aracılığı ile bertaraf edilmesi gerekir. 
7. Armatürün çatlamış koruma zırhının değiştirilmesi gerekir. 
8. UYARI: Armatürün kullanım kılavuzuna uyulmaması nedeni ile oluşan bozukluklar garantiyi geçersiz kılar. 

 
Garanti, pil gruplarının ve ışık kaynaklarının normal aşınmasını kapsamaz. Genel garanti şartları EAE AYDINLATMA web 
sitesinde bulunabilir: www.eaeaydinlatma.com  

 
Yüzey uyarlaması 

 

 
 

Bu Kesim maksimum 2,5 mm2 

 
Maksimum kablo 
uzunluğunun sınırlanması 
Voltaj düşüşü %3 

 

 
Girintili uyarlama (aksesuarlar gereklidir) 

 
Yüzey uyarlaması, girintili uyarlama 

 

 

 

Yüzey Uyarlaması Girintili 
Uyarlama 

 

 

http://www.eaeaydinlatma.com/


 
Yüzey Uyarlaması 

 
 

 
Yüzey Uyarlaması, girintili uyarlama 

 

CB1 uyarlaması CB2, CB3 uyarlaması 

 
Bakımsız Bakımlı 

 

L – faz kablosu – izolasyon rengi: kahverengi 
(SADECE KESİNTİDE ÇALIŞIR KM MODU) 
L1 - faz kablosu – izolasyon rengi: siyah  
(SÜREKLİ VE KESİNTİ DE ÇALIŞIR L VE L1 TAKILI OLMALI 
N – nötr kablo – izolasyon rengi: mavi 
Testin yapılması: 
AT – A ve B terminallerinin kısa devre yaptırılması 
 
A ve B terminallerinin enerji tüketimi 10 mA.dan azdır. 

 
 



 
Girintili Uyarlama (aksesuarlar gereklidir) 

 
Sarkık Takım (aksesuarlar gereklidir) 

 

 
Dikkat! Fotometrik özellikleri korumak için sarkık takım ışık kaynağına simetrik 
olmalıdır. 

 
Test Terminalleri (ST, AT) 

LED (Kırmızı) 
Test esnasında yanar (sadece AT 
uyarlamasında) 
 

LED (Yeşil) 
Pil şarj olurken yanar 
 

CB uyarlaması armatürün LED Diyotları veya test terminalleri yoktur. 
 

Pil Değiştirme 
 

1. Armatürün elektrik bağlantısını kapatınız. 
2. 1.4 ile 1.5 sayılı basamakları yapınız 
3. Pil fişini modülden çıkartınız (basamak 1.11) 

ve pili çıkartınız 
 

4. Yeni pili yerleştiriniz. 
5. Pilin üzerine değiştirildiği tarihi işaretleyiniz. 
6. 1.11, 1.3 ve 1.14 sayılı basamakları yapınız. 

 

İlk Çalıştırma: 
Pilin yapımını dikkate alarak ilk defa 48 saat süre ile sürekli olarak şarj edilmesini tavsiye ederiz. Pilin ilk defa şarj edilmesi 
esnasında herhangi bir test yapmak veya acil durum moduna geçmek yasaktır. 
Şarj süresinden sonra acil durum modu çalıştırılmalıdır (güç kaynağının – L hattı bağlantısını keserek). Acil aydınlatma takımı 
tamamen deşarj olana kadar çalışır. Formatlama devresi güç kaynağını yeniden açarak ve yeniden minimum 36 saat şarj 
ederek tamamlanır. 
 
Sembol 

 - Her iki taraftan yapılır 
 

 - Dikkatle yapılır 
 
 

 
 
 
1.2 
(1) safhanın seri numarası; (2) basamak seri numarası 
 

 
 
 


