
Montage (vägg)
Öppna armaturen genom att skruva av de sex 
skruvarna. Fäst armaturen mot väggen.
Borravstånd enl. bild 2. För sedan in installa-
tionsledningen genom en av de övre nipplarna 
och anslut på plinten som sitter på driftdonet, 
enligt schema på omstående sida.
Jordklämman sitter vid sidan om donet. Armatu-
ren är överkopplingsbar.
Om armaturen är försedd med batteri skall det 
kopplas in via snabbkopplingen och stå på 
underhållsladdning under minst 20 h innan full 
funktion erhålls.

Donet, NT24 (om armaturen är bestyckad med 
LED), är via de röda dippswitcharna omställbart 
för olika laster. Vid leverans är dessa ställda 
enligt den spänning som står på donets etikett, 
på sidan av donet.

Montage (tak)
Denna armatur är dubbelsidig. Den skruvas upp 
i taket med borravstånd enl. bild 3. Den elek-
triska anslutnigen går till på samma sätt som vid 
väggmodellen.

SafeWay / VA, 
montage och skötselanvisning

Installation skall endast utföras av behörig fackman. 
Skada åsamkad av åsidosättande av denna manual
upphäver garantin för denna produkt.
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Autotest, AT, vid armatur med inbyggt batteri. 
Grön diod lyser konstant om batteriet är OK. Blinkar vid fel på batteriladdning

Kort test: 
Denna test genomförs varje vecka automatiskt.
Manuell test:
Håll testknappen intryckt under 2 sekunder. Alla dioderna blinkar. Sedan indikeras 
enligt följande:
Gul diod: Lyser om ljuskällan är trasig eller om nödljusomkopplingen inte fungerar.
Grön diod: Blinkar om batteriet är dåligt eller är felanslutet.
Röd diod: Lyser om testet inte kunde genomföras korrekt.

Längre test:
Denna test genomförs en gång om året automatiskt. Felmeddelandet finns kvar tills 
nästa test genomförs (manuellt eller automatiskt). Indikation enligt följande:
Gul diod: Lyser om ljuskällan är trasig eller om nödljusomkopplingen inte fungerar.
Grön diod: Blinkar om batteriet är dåligt eller är felanslutet.
Röd diod: Lyser om testet inte kunde genomföras korrekt.

Veckosynkronisering:
Håll testknappen intryckt under 2,5 - 5 sekunder. Med denna funktion sätts veckotiden 
tillbaka och möjliggör en synkronisering av armaturererna. Röd och gul diod blinkar två 
gånger efter veckosynkronisering. 

Återställning av felmeddelanden.
Håll testknappen intryckt under minst 5 sekunder.

Observera: Band/flatkabeln måste anslutas med kontaktsidan pekande mot kretskortet,
enligt figur till höger.

AT

Teknisk specifikationvvv

Spänning:  230V 50/60 Hz 
Omgivningstemperatur:  -5°C till +40°C
Ljuskälla:  LED, 8 W/G5
Isolationsklass:  I
Skyddsform:  IP 65
Montage:  på vägg, i tak 
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Stand by mode (beredskapsdrift):

Bara L och N är anslutet. OBS! Fasen måste vara kontinuerligt obruten (för att 
känna av nätbortfall och underhållsladda batteriet).

Ständigt lysande (permanent drift):
Anslut även L ′ med separat fas (som kan brytas för tänd och släckfunktion). 
Eller via brygga från L (armaturen lyser ständigt och går inte släcka).

Efter anslutning måste den gröna dioden lysa för att indikera att batteriet lad-
das. Laddningstiden är ca. 20 h. En manuelll funktionstest kan göras genom 
att antingen trycka på testknappen eller bryta laddningspänningen.

Viktigt!
Batteriet måste bytas vid den tidpunkt som finns angivet på 
batteriet för att säkerställa en korrekt funktion.

N/- L/+

Nätspänning 230V AC/DC 50Hz

Med elektronisk drossel

Nätspänning 230V AC 50Hz

Armatur med batteri

F


