Uživatelský manuál

LED Výstražný maják 12-265V AC/DC

1. Bezpečnostní instrukce
1. Před uvedením majáku do provozu, si podrobně přečtěte uživatelský manuál;
2. Před zapojením majáku se ujistěte, že je napájení vypnuté. Maják nemá vlastní pojistku;
3. Elektrické zařízení může podle předpisů platných v ČR instalovat a opravovat pouze osoba
s platným osvědčením podle vyhlášky.
Při neodborné manipulaci hrozí NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!!!

2. Technické parametry
1. Napájecí napětí: 12 - 265 V AC/DC
2. Příkon: < 3 W
3. Frekvence blikání:
1 Hz
4. Provozní teploty: -20°C ~ +60°C
5. Stupeň krytí: IP54
6. Rozměr: ⌀ 68 x 120 mm;
7. Hmotnost s anténou a držákem: 80 g
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3. Instrukce k zapojení
1. Svorkovnice CN1 je určená pro připojení napájení 12 – 265 V AC/DC;
2. Svorkovnice CN2 je určená pro připojení antény.

4. Instrukce k nastavení režimu blikání
K nastavení provozního režimu majáku slouží jumper JP1:
1. Pokud je jumper JP1 propojený, LED maják po zapnutí bliká s frekvencí 1 Hz;
2. Pokud je jumper JP1 rozpojený, LED maják bude po zapnutí nepřetržitě svítit.
Upozornění! Před demontáží krytu majáku odpojte napájecí vedení zařízení.

5 Instalace
1. Na vodorovnou plochu - instalace výstražného majáku bez držáku;
2. Na svislou plochu - instalace výstražného majáku s držákem.
Stupeň krytí IP54
Správně nainstalované zařízení zaručuje stupeň krytí odpovídající IP54:

Maják ve svislé poloze
-

Gumové těsnění osazené v základně

Maják musí být nainstalovaný ve svislé poloze (instalace bez držáku nebo s držákem),
Nepoškozené gumové těsnění musí byt osazené v základně před dotažením krytu k základně.
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5.1. Instalace výstražného majáku bez držáku
1. Otevřete balení, vyndejte
jeho obsah.

4. Prostrčte vodiče skrz vodotěsnou
průchodku v základně a základnu
připevněte šrouby TA4*30 ke zdi.

3. Otvory pro uchycení vyvrtejte vrtákem ø 6 mm,
do otvorů zastrčte hmoždinky.
Otvor pro přívod napájecích vodičů vyvrtejte
vrtákem ø 10 mm.

2. Vyznačte na stěnu otvory podle
základny majáku (2x uchycení, 1x
napájecí kabel).

6. Kryt majáku nasaďte na
základnu. Anténou přitáhněte kryt
k základně.

5. Zapojte vodiče do
svorkovnic CN1, CN2.
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5.2. Instalace výstražného majáku s držákem
1. Otevřete balení, vyndejte
jeho obsah.

2. Vyznačte na stěnu otvory podle
nástěnného držáku majáku.

4. Prostrčte vodiče skrz držák a šrouby TA4*30 připevněte držák
ke zdi. Prostrčte vodiče skrz vodotěsnou průchodku v základně a
základnu připevněte šrouby PA4*10 mm k držáku.

3. Vyvrtejte vyznačené otvory vrtákem ø 6 mm, do
otvorů zastrčte hmoždinky. Podle obrázku vyvrtejte
otvor ø 10 mm pro přívod napájecích vodičů.

5. Zapojte vodiče do
svorkovnic CN1, CN2.

6. Kryt majáku nasaďte na
základnu. Anténou
přitáhněte kryt k základně.
.
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