
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της 
Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το 
``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α΄΄.

ΓΕΝΙΚΑ

 Κάθε 
φωτιστικό πρέπει να συνδέεται µόνιµα µε την 
τάση τροφοδοσίας.  Κατά την κανον ική 
λειτουργία του φορτίζεται η µπαταρία και 
ανάβουν τα LED φωτισµού. Σε κάθε διακοπή 
της τάσης τροφοδοσίας το φωτιστικό τίθεται 
αυτόµατα σε εφεδρική λειτουργία, ανάβοντας τα 
LED φωτισµού. Όταν επανέλθει η τάση 
τροφοδοσίας επιστρέφει  στην κανονική 
λειτουργία του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Γι α  τ η ν  ε γ κα τά σ τα σ η  το υ  φ ωτ ι σ τ ι κο ύ  
ακολουθήστε την διαδικασία εγκατάστασης 
όπως περιγράφεται στη σελίδα 4.

Φόρτιση της Μπαταρίας
Η φόρτιση της µπαταρίας είναι τελείως 

Τα φωτιστικά αυτού του τύπου είναι κατάλληλα 
για θαλάσσιες και υπεράκτιες εφαρµογές όπου 
είναι απαραίτητος ο φωτισµός ασφαλείας.

ελεγχόµενη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 
η τέλεια συντήρηση της µπαταρίας, καθώς και η 
επιµήκυνση του χρόνου ζωής της. Όταν η 
µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, τότε φορτίζει 
µε ρεύµα συντήρησης.

Αποκοπή της Μπαταρίας 
Το φωτιστικό τίθεται σε αυτήν τη λειτουργία όταν 
η τάση του δικτύου απουσιάζει και η µπαταρία 

έχει χάσει την ενέργειά της. Κατά τη λειτουργία 
αυτή το φωτιστικό µπαίνει σε λειτουργία 
ανάπαυσης και η κατανάλωση από τη µπαταρία 
είναι αµελητέα, για να προστατεύεται από βαθιά 
εκφόρτιση.

Χειροκίνητος Έλεγχος
Ο χειροκίνητος έλεγχος εκτελείται µε το πάτηµα 
του πλήκτρου Test και ελέγχει τα LED φωτισµού 
κα ι  το  κύκλωµα που τα  ανάβε ι .  Για  να  
πραγµατοποιηθεί  θα πρέπει  να υπάρχει  
τροφοδοσία από το δίκτυο και η µπαταρία να 
είναι συνδεδεµένη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
τα ενδεικτικά LED είναι σβηστά.

Αυτόµατος Έλεγχος των LED φωτισµού
Περιλαµβάνει ότι ακριβώς και ο χειροκίνητος 
αλλά εκτελείται αυτόµατα κάθε 15 ηµέρες. Για να 
πραγµατοποιηθεί  θα πρέπει  να υπάρχει  
τροφοδοσία από το δίκτυο και η µπαταρία να 
είναι συνδεδεµένη.

Αυτόµατος Έλεγχος Αυτονοµίας
Ο έλεγχος αυτονοµίας της µπαταρίας µετρά την 
αυτονοµία της εφεδρικής λειτουργίας της 
συσκευής. Ο έλεγχος αυτός εκτελείται αυτόµατα 
κάθε 6 µήνες. Για να πραγµατοποιηθεί θα πρέπει 
να υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο και η 
µπαταρία να είναι συνδεδεµένη και πλήρως 
φορτισµένη. Αν η µπαταρία δεν είναι φορτισµένη, 
τότε ο έλεγχος αναβάλλεται έως ότου η µπαταρία 
φορτιστεί πλήρως. Αν κατά τον Αυτόµατο Έλεγχο 
Αυτονοµίας η αυτονοµία του φωτιστικού είναι 
µικρότερη από την ονοµαστική, τότε η µπαταρία 
θα πρέπει να αντικατασταθεί.
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ (Ni-Cd)

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (230V / ΕΦΕ∆ΡΕΙΑΣ)

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ

220-240V AC/50-60Hz

180 λεπτά

24 ώρες

Ενδεικτικό LED charge, lamp fault, fault, πλήκτρο ελέγχου (TEST)

Από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση

IP 42

     85/85lm   170  /170lm

   12 λευκά LED   24 λευκά LED

4W / 7VA3W / 6,5VA

5 έως 40 Co

µέχρι 95% 

Bayblend FR3010, διάφανο polycarbonate

3 χρόνια (1 χρόνο για την µπαταρία)

480gr.

272 x 121 x 50 mm
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3,6V/2Ah(NiMH)

560gr.

3,6V/1Ah

Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics

Ακολουθήστε µας...

Olympia Electronics
Πιστεύουµε στην

Παράγουµε στην

EN 60598-1, EN 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, IEC 60092-306, IEC 60533

http://www.facebook.com/OlympiaElectronics
http://twitter.com/olympiaelectro
https://www.linkedin.com/company/olympia-electronics
http://www.youtube.com/channel/UCIINc4DGSYH_0loHJqwsgoQ
https://plus.google.com/105672704483774116420/posts
http://www.olympia-electronics.gr
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Κατάσταση Εφεδρικής Λειτουργίας
Η διάρκεια της αυτονοµίας της µπαταρίας κατά 
την εφεδρική λειτουργία είναι τουλάχιστον αυτή 
που αναγράφεται στον πίνακα της πρώτης 
σελίδας. Κατά τη διάρκεια της εφεδρικής 
λειτουργίας εκτελείται ταυτόχρονα και έλεγχος 
των LED φωτισµού.

Μηδενισµός Σφαλµάτων
Πατώντας παρατεταµένα το πλήκτρο Test για 
5 δευτερόλεπτα, µπορούµε να σβήσουµε όλα 
τα καταγεγραµµένα σφάλµατα, που φαίνονται 
στα ενδεικτικά LED. Έπειτα το φωτιστικό τίθεται 
και πάλι σε κανονική λειτουργία.

Καταστάσεις ενδεικτικών Led (µε 
συνδεδεµένο το δίκτυο):
Charge (Ενδεικτικό κατάστασης φόρτισης)
Αναµµένο: Η µπαταρία φορτίζει καννονικά.
Σβηστό: ∆εν φορτίζεται η µπαταρία ή είναι 
ασύνδετη.
Lamp Fault (Ενδεικτικό σφάλµατος των LED 
φωτισµού)
Αναµµένο: Εσφαλµένη λειτουργία των LED 
φωτισµού.
Σβηστό: Κανονική λειτουργία των LED 
φωτισµού.
Battery Fault (Ενδεικτικό αυτονοµίας)
Σβηστό:  ∆εν υπάρχει πρόβληµα αυτονοµίας

Αναβοσβήνει (µε αναµένο το ενδεικτικό 
Charge): Υπάρχει πρόβληµα αυτονοµίας ή η 
µπαταρία έχει χαµηλή ισχύ (η µπαταρία πρέπει 
να αντικατασταθεί).
Αναβοσβήνει (µε σβηστό το ενδεικτικό  
Charge): ∆εν υπαρχει ρεύµα φόρτισης ή η 
µπαταρία είναι ασύνδετη.      
              
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
1. Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή 
ελέγχου, πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο 
προσωπικό.
2. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο 
µέσω ασφάλειας ανάλογης µε το συνολικό 
φορτίο ισχύος της γραµµής.
3. Αν χρειαστεί να αντικατασταθούν η µπαταρία ή 
η φωτεινή πηγή, η

 
από τον κατασκευαστή, ή από 

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό

 αντικατάσταση αυτών των 
εξαρτηµάτων θα πρέπει να γίνεται µε εξαρτήµατα 
ιδίου τύπου, 

.
4. Σε περίπτωση που το φωτιστικό πρέπει να 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο για διάστηµα 
µεγαλύτερο των 2 µηνών, η µπαταρία πρέπει να 
αποσυνδέεται, αφαιρώντας το φις της µπαταρίας 
από την αντίστοιχη θέση. 
5 .  ∆εν  επιτρέπετα ι  η  απόρριψη των 
µπαταριών σε κοινούς κάδους απορριµάτων, 

αλλά πρέπει να απορρίπτονται µόνο στα 
ειδικά σηµεία ανακύκλωσής τους. Μην τις 
πετάξετε στην φωτιά.

1

2

3

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τα φωτιστικά εκτός από την επιφανειακή τοποθέτηση σε  
τοίχο  ή σε οροφή, µπορούν να τοποθετηθούν και σε 
ψευδοροφή.

Τοποθέτηση σε ψευδοροφή. 
Στην πίσω πλευρά του πίσω πλαστικού των φωτιστικών  
υπάρχουν δύο προχαραγµένες θέσεις σε σχήµα “Η” για 
την τοποθέτηση των ελατηριών (κωδικός παραγγελίας  
Α-3018).
1. Με ένα αιχµηρό εργαλείο πρέπει να αφαιρεθεί το 
κοµµάτι του πλαστικού που απαιτείται για να 
τοποθετηθούν τα ελατήρια.
Τοποθετήστε πρώτα τα δύο άκρα του ελατηρίου στις 
αντίστοιχες οπές και στη συνέχεια περάστε τη µια 
σπείρα στον άξονα στήριξης.
2. Τοποθετήστε και την δεύτερη σπείρα στον άξονα 
στήριξης.
3. Λυγίστε τα ελατήρια και τοποθετήστε το φωτιστικό 
στην αντίστοιχη οπή της ψευδοροφής. 

Η τοποθέτηση του φωτιστικού στην ψευδοροφή πρέπει 
να γίνει µετά την σύνδεσή του µε το καλώδιο 
τροφοδοσίας.  

Ψευδοροφή

 Ελατήρια στήριξης Α-3018 

Τοποθέτηση φωτιστικού 
σε ψευδοροφή

Άνοιγµα που
απαιτείται στην

ψευδοροφή

260

110
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Τρόποι τοποθέτησης

A-3018
Ειδικά ελατήρια

για χωνευτή 
τοποθέτηση

 Ελατήρια στήριξης Α-3018 

Τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο Χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ SP-115
Πάνω  στο φωτιστικό, σε ειδικές υποδοχές, 
µπορεί να τοποθετηθεί και µια ενδεικτική πινακίδα 
σήµανσης, κάθετα προς το κρύσταλλο όπως στο 
παρακάτω σχήµα. Η πινακίδα είναι προτυπωµένη  
και έχει  στα  άκρα  της βιδωµένα ειδικά πλαστικά 
που κουµπώνουν στις υποδοχές του φωτιστικού.
Στη συσκευασία υπάρχουν 2 αυτοκόλλητα βέλη 
που µπορούν να κολληθούν σε κάθε πλευρά έτσι 
ώστε να δείχνουν την επιθυµητή κατεύθυνση.

Τοποθέτηση της πινακίδας
Κουµπώστε τα πλαινά εξαρτήµατα στήριξης της 
πινακίδας όπως φαίνονται στις φωτογραφίες.

A-3018

Πινακίδα σήµανσης SP-115

Χωνευτή τοποθέτηση σε
ψευδοροφή µε βάση Α-3018

και µε πινακίδα σήµανσης SP-115

Τοποθέτηση σε οροφή
µε πινακίδα σήµανσης SP-115

Τοποθέτηση σε τοίχο
µε πινακίδα σήµανσης SP-115
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4 5 6

∆ιαδικασία εγκατάστασης του φωτιστικού
2

A

3

B

1

A

B

Κρύσταλλο

Αντανακλαστικό 

Πίσω πλαστικό

N

L
L1

Πίσω πλαστικό 

Κανάλι µε τρύπα εισόδου του καλωδίου

Τρύπες στήριξης 
του πλαστικού

N

N

L

L

Εξωτερικός 
διακόπτης

Γεφύρωση

Ελεγχόµενη λειτουργία του φωτιστικού

Μόνιµη συνεχής λειτουργία 
του φωτιστικού

N
N

L
L

L
1

L
1

1   Για να εγκατασταθεί το φωτιστικό θα πρέπει να πρώτα να 
     αποσυναρµολογηθεί σε 3 µέρη.
2   Τοποθετήστε ένα πλατύ κατσαβίδι στην περιοχή Α ώστε να 
     απαγκιστρωθεί ο πλαστικός γάντζος του κρυστάλλου.
3   Τοποθετήστε ένα πλατύ κατσαβίδι στην περιοχή Β ώστε να 
     απαγκιστρωθεί ο πλαστικός γάντζος του αντανακλαστικού.
4   Χρησιµοποιήστε τα υλικά στήριξης που εσωκλείονται για να 
     τοποθετήσετε το πίσω πλαστικό.  
     

5   Τοποθετήστε το φις µε τα καλώδια της µπαταρίας στην αντίστοιχη
     υποδοχή επάνω στην πλακέτα.
6   Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην αποσπώµενη κλέµα. Ν για
     τον ουδέτερο, L για την φάση και L1 για την συνεχή λειτουργία 
     του φωτιστικού. To L1 µπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικό διακόπτη 
     και να ελέγχεται η συνεχής (ή όχι) λειτουργία του φωτιστικού. 
     Για µόνιµη συνεχή λειτουργία του φωτιστικού τροφοδοτήστε τη 
     συσκευή µε δύο καλώδια Ν ουδέτερο και L φάση γεφυρώνοντας 
     το L και το L1.
7   Επανατοποθετήστε (µε προσοχή στη φορά) το αντανακλαστικό και το κρύσταλλο, και το φωτιστικό είναι έτοιµο
     να ενεργοποιηθεί.

Περάστε από το ένα κανάλι το 
καλώδιο τροφοδοσίας.Το φωτιστικό πρέπει να εγκατασταθεί σε 

     σταθερή καλωδίωση για να εξασφαλιστεί η ακινητοποίηση του 
     καλωδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!! Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να τροφοδοτήσετε τη συσκευή για 24 ώρες τουλάχιστον για 
την  φόρτιση της µπαταρίας, ώστε να αποδώσει την ονοµαστική αυτονοµία. 

Αντικατάσταση µπαταρίας. 
Πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό και µετά από διακοπή του δικτύου τροφοδοσίας.
1. Ακολουθήστε το βήµα 2 και 3 της διαδικασίας εγκατάστασης. 
2. Αποσυνδέστε τον σύνδεσµο και αφαιρέστε την παλιά µπαταρία.
3. Συνδέστε την νέα µπαταρία ιδίου τύπου (βήµα 5 της διαδικασίας εγκατάστασης) και τοποθετήστε 
την στην θέση της παλιάς µπαταρίας.
4. Ακολουθήστε το βήµα 7 της διαδικασίας εγκατάστασης και τροφοδοτήστε την συσκευή.  

Σηµείωση: LED= φωτοεκπέµπουσα δίοδος.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:
X: Με ενσωµατωµένη µπαταρία    1: Ασφαλείας συνεχούς (*)    
A: Περιέχει συσκευή ελέγχου        180: Για ένδειξη χρόνου λειτουργίας 180min (λεπτά)

(*) Συνεχούς λειτουργίας: Το φωτιστικό ανάβει την πηγή φωτισµού, είτε υπάρχει τροφοδοσία από το 
δίκτυο είτε όχι.
Μη συνεχούς λειτουργίας: Το φωτιστικό ανάβει την πηγή φωτισµού, µόνο όταν έχει διακοπεί η 
τροφοδοσία από το δίκτυο. 


