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INSTRUKCJA OBS£UGI
OPRAWA OŒWIETLENIA AWARYJNEGO AWA, AWB, AWC
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Oprawa awaryjno-sieciowa (dwufunkcyjna) - œwieci z sieci i po zaniku napiêcia (230V/50Hz): AWA-SJ, AWA-SD; 

AWB-SD; AWC-SD

Oprawa awaryjna (jednofunkcyjna)  œwieci tylko po zaniku napiêcia (230V/50Hz): AWA-AD, AWA-AJ, AWB-AD, 

AWC-AD

Dane techniczne:
1. Napiêcie zasilania: 230V/50Hz

2. Akumulatory NiCd: 

    - napiêcie: 2,4V

    - pojemnoœæ: 1h-2x1000mAh; 2h-2x1500mAh; 3h-2x2200mAh

3. Czas œwiecenia awaryjnego: 1-2-3h

4. Czas ³adowania: 24h

5. Temperatura: otoczenia - max. 35°C, pracy - max. 70°C

6. Klasa ochronnoœci przed pora¿eniem elektrycznym: I

7. Typ œwietlówki: œwietlówka liniowa 8W (AWB, AWC), 11W (AWA)

8. Strumieñ œwietlny: Wartoœæ w czasie pracy awaryjnej -110 lm.

       PRZEZNACZENIE:
Oprawa œwieci , wykorzystuj¹c autonomiczne Ÿród³o zasilania w postaci akumulatorów NiCd. W zale¿noœci 

od potrzeb mo¿na j¹ u¿ywaæ jako oœwietlenie ewakuacyjne (czas œwiecenia - 2h) lub bezpieczeñstwa (czas 

œwiecenia  1-2-3h). Na oprawê mo¿e byæ naniesiony odpowiedni znak ewakuacyjny zgodnie z wymaganiami.

       TESTOWANIE OPRAWY:
Zaleca siê co 6 miesiêcy sprawdzanie dzia³ania oprawy poprzez od³¹czenie napiêcia sieciowego i pomiar czasu

 œwiecenia. W przypadku stwierdzenia zbyt krótkiego czasu  œwiecenia awaryjnego nale¿y, po sprawdzeniu 

prawid³owoœci dzia³ania uk³adu elektrycznego, dokonaæ wymiany akumulatorów. Poprawnoœæ dzia³ania oprawy 

mo¿na testowaæ czêœciej, np. raz w tygodniu poprzez krótkie od³¹czenie napiêcia sieciowego (na czas ok. 

1 min) lub przy pomocy zamontowanego przycisku testuj¹cego „T”, je¿eli wersja taka zosta³a zamówiona.

       POD£¥CZENIE:
Pod³¹czenie oprawy do instalacji elektrycznej powinno byæ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka 

wg nastêpuj¹cej kolejnoœci:

- od³¹czyæ napiêcie sieciowe,

- przymocowaæ oprawê do pod³o¿a,

- dokonaæ po³¹czenia elektrycznego zgodnie ze schematem,

- sprawdziæ prawid³owoœæ pod³¹czenia akumulatorów do modu³u awaryjnego,

- w³¹czyæ napiêcie sieciowe - œwiecenie czerwonej diody LED bêdzie oznacza³o prawid³owe dzia³anie 

   uk³adu ³adowania akumulatorów.
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230V/50Hz

A - oprawa awaryjna

B - oprawa awaryjno-sieciowa

SCHEMAT POD£¥CZENIA

      FUNKCJE DODATKOWE, stosowane w oprawie, na ¿yczenie klienta:
T   - test œwiecenia awaryjnego - w czasie zwarcia zacisków 2 i 4 nastêpuje awaryjne  œwiecenie oprawy,

BL - blokada œwiecenia awaryjnego - zwarcie zacisków 2 i 3 powoduje zablokowanie œwiecenia awaryjnego

        (koniecznoœæ zachowania biegunowoœci przy ³¹czeniu wiêkszej iloœci opraw!),

BT - blokada techniczna - krótkie zwarcie zacisków 1 i 2 powoduje stan spoczynkowy oprawy (brak œwiecenia) 

         a¿ do momentu w³¹czenia napiêcia zasilania (230V/50Hz).

       UWAGI
1. Sprawdzenie czasu œwiecenia oprawy mo¿na dokonaæ po min. 36 godz. od pierwszego pod³¹czenia

    napiêcia sieciowego.

2. Oprawa mo¿e pracowaæ awaryjnie tylko przy pe³nym na³adowaniu akumulatora, niedopuszczalne jest 

    okresowe, np. w nocy, wy³¹czanie napiêcia ³adowania. Praca przy niepe³nym na³adowaniu akumulatora 

    spowoduje przedwczesne zu¿ycie œwietlówki, a co za tym idzie nieprawid³owe dzia³anie oprawy.

      DEKLARACJA ZGODNOŒCI
Niniejsze produkty spe³niaj¹ wymagania nastêpuj¹cych Dyrektyw Unii Europejskiej:

- Dyrektywa niskonapiêciowa LVD (73/23/EWG).

- Dyrektywa dotycz¹ca Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej EMC (89/336/EWG).



BRILUM S.A.
05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. S³oneczna 116A

Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktowaæ tak jak 

innych odpadów domowych. Nale¿y oddaæ go do w³aœciwego punktu zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny.

W³aœciwa realizacja zadañ zwi¹zanych ze zbieraniem zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególne 

w przypadku, gdy w tym sprzêcie wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹ szczególnie negatywny wp³yw na œrodowisko i 

zdrowie ludzi.
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