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Centrale sikkerhedsbelysningsanlæg

» Centrale sikkerhedsbelysningsanlæg
» Med overvågning og selvtest

Type:

Adresse:

Ansvarlig person:        Tlf:

Placering af anlæg i bygning:

Hovedafbryder til anlæg placeret:

Fasebrudsrelæer placeret:

1. Nødstrømsanlægget skal være under konstant netspænding for opladning af batterierne.

2. Anlægget kobles i batteridrift (DC-drift) ved at bryde forsyningsspændingen til anlægget.
    Anlægget kobles i normaldrift ved at tænde for forsyningsspændingen igen.
    Anlægget kan også kobles i nøddrift ved at afbryde et fasebrudsrelæ i installationen (tilsluttet klemrække
    øverst i anlæg mrk. SL+, SL-). Afhængig af anlægstype vil anlægget gå i AC- eller DC drift.
    Anlægget kobles i normaldrift ved at slutte fasebrudsrelæet igen.

3. Batterier bør aflades 1-2 gange pr. år. Såfremt batterierne ikke kan holde ½ time skal de udskiftes (nye forskrifter 
    1 time). Der skal føres logbog over afprøvningerne, indeholdende celle/blokspændinger under afladning.

4. Anlægget tester og overvåger lader og batteri. Ved fejl blinker rød lysdiode og i ”info” menuen angives
    fejlen i displayet.

5. Såfremt anlægget er med enkelt overvågning eller strømkreds overvågning (se manual) vil fejl i armaturer
    også fremgå af displayet.

6. Armaturer der ikke er overvåget, checkes med jævne mellemrum ved at koble anlægget i nøddrift eller
    batteridrift og kontrollere at alle armaturer lyser.

7. Lovbefalet procedure:
    Forsamlingslokaler til over 150 personer:
    Eftersyn hvert andet år i forbindelse med kontrol af de elektriske installationer. Elsikkerhedsattest udfyldes
    og indsendes.
    Øvrige lokaliteter i henhold til BR:
    Hvert tredie år skal der indsendes attest til brandmyndighederne.

Batteri
Årlig kontrol.
1. Kontroller alle tilslutninger for snavs og tæring.

2. Efterspænd alle tilslutninger med den anbefalede momentværdi.
    Se i øvrigt medleverede manual, afsnit ”Installation og drift af stationære batterier”.
  
Ladeensretter
Årlig kontrol.
1. Ladespænding skal være inden for nedenstående områder (checkes inden test af batteri).
    24V system 27,3V til 27,6V
    220V system 243V til 247V

2. Er ladespændingen uden for tolerancerne, kontakt venligst vores serviceafdeling.


