
MLX JM 210 LED KIJÁRATMUTATÓ / fali szerelvény
Cikkszám: HL0016741

MLX JM 210 LED KIJÁRATMUTATÓ / mennyezeti lámpatest
Cikkszám: HL0016603

MLX JM 210 LED KIJÁRATMUTATÓ /függesztő készlet
Cikkszám: HL0016743

MLX JM 210 LED KIJÁRATMUTATÓ /”L”alakú oldalfali szerelvény
Cikkszám: HL0016742

Önteszt
Állandó/Készenléti
Bemenet: 220-240VAC
ABS lámpatest, PC diffúzor
Láthatósági távolság: 24 m

 
  
Akkumulátor:  lifePO 3,2V   1,5 Ah 
Teljes feltöltődés ideje: 24 óra
Készenléti idő: 3 óra

Öntapadós matrica
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Az önellenőrzés során a lámpatest teszteli az akkumulátort, és az időtartam-tesztet maga végzi. A továbbiakban 
manuális teszt elvégzésére nincs szükség. Az automatikus kijelző megmutatja a hibát, biztosítja a gyors és pontos 
karbantartást. 

Hunilux Kft. | H-1117 Budapest, Hunyadi János út 16.
www.hunilux.hu   nagyker@hunilux.hu   projekt@hunilux.hu   Tel: +36 1 218-2285

Mit nevezünk SELF-TEST-nek?

SELF-TEST előnyei

PRAKTIKUS
A felhasználó könnyedén és közvetlenül meghatározhatja a teszt eredményét a kijelzőn keresztül, nem pedig manuálisan 
teszteli az egyes lámpatesteket. Nincs szükség hozzá az áramellátás megszakítására.

KÖLTSÉGHATÉKONY
Nincs szükség extra tesztberendezésekre, például kulcsos kapcsolóra, központi vezérlőrendszerre. A személyzet csak észleli 
és helyreállítja a hibákat.

EGEGYSZERŰ
A zöld jelzés egy hibátlanul működő lámpatestet jelent; a sárga jelzi az akkumulátor meghibásodását.

Hogy működik?
Miután a lámpatestet telepítették és 24 órán keresztül feltöltötték, a lámpatest 25-35 másodpercen át világítani 
fog tesztelési céllal 30 naponta; a lámpatest 30-35 percig fog világítani teszt céljából 180 naponta.

NORMÁL FUNKCIÓ

NORMÁL FUNKCIÓ
(”A” zöld villogó fény) (”A” zöld villogó fény)

(”B” sárga villogó fény)

MEGHIBÁSODÁS

(folyamatosan zölden világít)

1. Teszt üzemmód
A lámpatest villogni kezd,
automatikusan elindítja az önellenőrzést
amikor itt az ideje.

2. Normál funkció
Az önellenőrzés után, ha nincs hiba,
a lámpa lámpatest visszatér a normál állapotba
automatikusan működik, az “A” kijelző
állandó zöld fényt mutat.

3. Akkumulátor hiba
A lámpatest sárga fénnyel világít
villogás jelzi a hibát
(A teljes diagnózist lásd jobb oldalon).


