
DP-630 (LED) KESTEVLÜLITUS

DP-630 (LED) VALMISOLEKULÜLITUS

PINDPAIGALDUSEGA EVAKUATSIOONIVALGUSTI PAIGALDUS- JA 
TESTIMISE JUHEND

PAIGALDUS
1. Eemalda difuuser valgusti korpuselt, kasutades selleks kruvikeerajat.
2. Ava valgusti paigaldusplaat, vabastades kaks plastikklambrit.  Korpuse kinnitamiseks 

seinale/lakke/paigaldusraami tuleb paigaldusplaat valgusti korpusest eemaldada.
3. Kinnita valgusti korpus seinale/lakke/paigaldusraami.
4. Veendu, et toide oleks välja lülitatud ning seejärel ühenda toitekaabel valgusti 

vastavate tähistatud klemmide alla 
5. Ühenda aku klemm vastava klemmiga trükiplaadil (PCB)
6. Paigalda paigaldusplaat valgusti korpusesse ja veendu, et plastiklambrid fikseerivad 

selle kindlalt.
7. Kinnita diffuuser
8. Kontrolli evakuatsioonivalgusti tööd lülitades toite sisse ja veendu, et LED indikaator 

põleb. Umbes 30 minuti pärast lülita uuesti toide välja:
a. Valmisolekulülituse puhul- evakuatsioonivalgusti peab sisse lülituma mõneks 

sekundiks.
b. Kestevlülituse korral- evakuatsioonivalgusti  peab põlema jääma mõneks 

sekundiks.
9. Taasta  toide ja veendu uuesti, et LED indikaator põleb.

KASUTAMINE

Valmisolekulülitus
Evakuatsioonivalgusti on normaalses olekus välja lülitatud ning aku on automaatses laadimis 
režiimis (LED indikaator põleb). Valgusti lülitub sisse siis, kui toide on katkestatud.

Kestevlülitus
Evakuatsioonivalgusti on normaalses olekus sisse lülitatud. Aku on automaatses laadimise 
režiimis (LED indikaator põleb). Valgusti lülitub akutoitele kui toide on katkestatud.

Monitoorimine
Punane indikaator tuli (LED) põleb pidevalt kui evakuatsioonivalgusti toimib normaalselt. 
Indikaatortuli lülitub välja kui evakuatsioonivalgusti lülitub akutoitele või kui automaatne 
laadimine ei toimi.

Aku
Tihendatud Nikkel-Kaadium aku.

Temperatuur
Tehnilised parameetrid on näidatud keskonna temperatuuril 25°C



VIGADE LEIDMINE JA -KÕRVALDAMINE

Indikaator tuli (LED) ei põle
Toide puudub. Aku ei ole ühendatud. Automaatne laadija ei ole töökorras.

Evakuatsioonivalgusti ei toimi akutoitel kogu ettenähtud aja
Aku ei ole laetud. Lae aku tühjaks ja pane aku laadima vähemalt 24 tunniks. Kui peale seda 
ikka ei saavutata ette antud tulemit, vaheta aku.

Valgusallikas ei põle korralikult
Kui luminofoortoru otsad on „mustaks“ muutunud vaheta valgusallikas. Kui valgusallikas 
vilgub ja on tuhm ka peale valgusallika vahetust, siis tõenäoliselt on viga trükiplaadil.

SOOVITUSLIKUD KONTROLLTOIMINGUD
Allpool kirjeldatavad testid on ette nähtud kindlustamaks ruumide ja –asukate jätkuvaks 
kaitseks. Kuna võib tekkida olukord kus peale testi läbiviimist tekib vajadus evakuatsiooni 
valgustuse järele, siis on soovitav testid läbi viia päeval või kui ruumide kasutus on 
minimaalne.

Kord päevas
Visuaalne vaatlus, et indikaator tuli (LED) toimib.

Kord kuus
Evakuatsioonivalgusti(d) tuleb viia akutoitele vähemalt 30 sekundiks, simuleerides selleks 
toite kadumist ning veendumaks, et evakuatsioonivalgusti tomib akutoitel.

Kord aastas
Evakuatsioonivalgusti(d) tuleb viia akutoitele ning veenduda, et valgustid toimivad akutoitel 
ette nähtud aja jooksul. Kontrolli valgusallikaid ning kui luminofoor toru otsad on „mustad“ 
tuleb valgusallikas asendada. Soovitatav on vahetada kestevlülitusega 
evakuatsioonivalgustite valgusallikas vähemalt kord aastas, et säiliksid ette nähtud 
fotomeetrilised omadused.


