
116-P-PROJECTLEDLIGHT/DN, 2011-02-04                                                  Vi verner liv, miljø og verdier...   

  
 

Installasjonsveiledning 
Project LED Light nødlysarmaturer 
SV-37110 / SV-37111 / SV-37112  
 
 
 
 
Montering 
 
Project LED Light leveres komplett med 1,5 meter kabel og 
installasjonsbraketter for vegg, tak og flaggmontasje. 
 
For å montere Project LED Light på vegg benyttes 2 stk. 
vinkelbraketter som plasseres en i hvert øvre hjørne av 
armaturen. Disse festes i armatur og vegg. 
 
For å montere Project LED Light som flagg, benyttes 2 stk. 
trekantbraketter. Disse festes på kortsiden av armaturen og 
til vegg. 
 
For å montere Project LED Light i tak, benyttes 2 stk. 
monteringsbraketter samt 2 stk. pendelstag. Brakettene 
festes i de øverste hjørnene av armaturen, og festes 
deretter til pendelstagene. Pendelstagene har en ring 
øverst for feste til tak. 
 
Armaturen leveres enkeltsidig med symbol for løpende 
mann pil ned. Andre aktuelle symboler leveres på 
forespørsel. Se datablad for artikkelnummer på ekstra 
skjerm. 
For skifte av symbol, samt gjøre armaturen dobbeltsidig,  
fjern 2 skruer på høyre side og trekk ut skjermen(e).  
Sett inn ønskede skjermer og fest disse. 
 
 
Tilkobling: 
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Project LED Light leveres med 1,5 meter 
kabel, som allerede er tilkoblet elektronikk-
kortet. Denne kabelen tilkobles 230V AC 
nett.  
For at armaturen skal fungere som et 
markeringslys, må brun og sort leder 
tilkobles samme fase (L), mens den blå 
lederen tilkobles den andre fasen (N).  
I tillegg kobles den gul/grønne lederen til 
jord om dette er påkrevd. (Se figur )  
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Funksjonstest 
Denne testen sjekker funksjonen til lampen, lampens tenningskrets og batteritilstand. Den varer i 15 sek. Lampen  er 
PÅ når testen utføres. Hvis lampen slukker i løpet av denne tiden, avsluttes testen og feillampen blinker. 
 
Driftstidstest, batteri 
Denne testen gjennomføres ved å simulere nøddrift. Den tester batteriets driftstid til lampen,  
dvs. for lamper med en driftstid på 90 minutter, gjennomføres en driftstidstest i 54 minutter (60% av den oppgitte 
driftstiden). Hvis lampen slukker før perioden på 54 minutter, er ikke driftstiden tilfredsstillende og feillampen vil 
blinke. 
 
Manuell test 
Den manuelle testen kan kun utføres hvis strømforsyningen og batteriet er tilkoblet. Funksjonstesten initieres ved at 
man trykker på knappen. Under denne testen er alle lysdioder AV. 
 
Test av batteriets driftssikkerhet 
Hensikten med denne testen er å sikre driftssikkerheten til batteriet. Denne testen påbegynnes straks batteriet og 
strømforsyningen er tilkoblet. Den utføres i 3 oppladings- og utladingssykluser. I løpet av denne tiden blinker 
ladelampen sakte.  
 
1. syklus: 3 timers lading og 10 minutters utlading.  
2. og 3. syklus: 24 timers lading og 10 minutters utlading. 
Hvis man finner at batteriet er driftssikkert i alle syklusene, går lampen til normal drift. Hvis man finner at batteriet 
ikke er driftssikkert, går lampen til STOPP-modus. I denne modusen blinker feillampen, og batteriet må byttes etter 
at strømforsyningen er frakoblet.  
 
Automatiske tester 
Disse testene utføres kun hvis en full 24 timers ladesyklus er fullført. Hvis ladingen avbrytes av en eller annen årsak, 
utsettes testen til neste dag. Alle lysdiodene begynner å blinke sakte 24 timer før en automatisk test starter, og 
stopper etter at testen er avsluttet for å vise resultatene til testen.  
 
1. Funksjonstest 
Denne testen utføres hver 15. dag og omfatter en full funksjonstest. 
 
2. Driftstidstest, batteri 
Denne testen utføres hver 180. dag. Dette er en full driftstidstest og funksjonstest.  
 
Nøddriftsmodus 
Under nøddrift utføres det en funksjonstest. Hvis en fullstendig 24 timers lading er fullført, og hvis strømfeilen varer i 
mer enn 60% av den oppgitte driftstiden til lampen, utføres det også en driftstidstest.  
 
Oppsett  
Under oppsettprosedyren kan brukeren dele lampene inn i grupper (A, B eller C). Hensikten med dette er å sikre at 
alle lampene ikke blir testet samtidig, og dermed gruppere lamper som er fullt ladet og vil gi nødlys i tilfelle 
strømsvikt. Oppsettprosedyren legges inn ved å trykke knappen lenger enn 5 sekunder. Alle lysdioder vil begynne å 
blinke. Når de slutter å blinke, vil lysdioden som forblir PÅ vise gruppen som lampen tilhører. Knappen kan brukes til 
sekvensbytte mellom de tilgjengelige gruppene. 
Gruppe A (Ladelampe). Testen utføres over 180 dager. (Standard gruppeinnstilling) 
Gruppe B (Lampe lysdiode). Testen vil bli utført om 180 + 2 dager. 
Gruppe C (Standard lysdiode). Testen vil bli utført om 180 + 4 dager. 
 
Vent i 15 sekunder for å avslutte oppsettmodus. Hvis for eksempel gruppe C er valgt, vil den første driftstidstesten bli 
utført om 184 dager, den andre driftstidstesten vil bli utført om 364 dager (184 + 180 dager), den tredje 
driftstidstesten vil bli utført om 544 dager (364 + 180 dager) osv. 
 
Lysdiodestatus 

 
Ladelampe (Ac charge) 
På: Ladestrøm OK 
Av: Tomt batteri (Ingen ladestrøm). 
Blinker: Dårlig ladestrøm. 
Blinker sakte: Driftstidstest av 
batteriet pågår.  
 
 
 

 
 
 
 

Lampefeil (Lamp fault) 
På: Defekt lyskilde. 
Av: Lyskilde OK. 
 
Feil (Fault) 
På: Mikroprosessorfeil. 
Av: Elektronisk krets fungerer OK. 
Blinker: Dårlig batteri. 
 
Alle lysdiodene blinker 
Aktivering av oppsettmodus.  
 

 

Alle lysdiodene blinker sakte 
24 timer før funksjonstest eller 
driftstest 
 
Alle lysdioder Av 
I nøddrift. 
Under manuell driftstest. 


