
Turvavalgusti Ontec S 

Tootja: TM Technologie 

 

Toodetud vastavalt standardile EN 60598-2-22. 

Akude automaatne laadimine võrgutoite olemasolul. Võrgutoite katkemisel süttivad LED lambid 

automaatselt. Püsilülitusega mudeli (M) LED valgusallikad põlevad pidevalt, kui võrgutoide on korras ja  

lülituvad voolu katkemisel avariirežiimi ilma valgustuse katkestuseta. 

OLULINE TEAVE 

Toitevõrku ühendamise järel on valgusti pärast akude 48-tunnist laadimist toite katkemisel automaatselt 

töövalmis. Aku täismahu saavutamiseks on soovitatav pärast 48h alglaadimist teha toitekatkestus ja 

akud täiesti tühjaks kasutada.  Pidevvoolu taastamisel ja akude taastäituvuse korral on turvavalgustid 

töövalmis. 

PS! Esmase laadimise korral ei tohi laadimisvoolu hetkekski eemaldada, vastasel juhul ei saavuta aku 

täis mahtuvust ja ei pruugi edaspidi täita turvareziimis lubatud põlemisaega!  

Valgusti on ilma puhkerežiimita. 

Selle toote puhul ei ole vaja sooritada isolatsioonikatset. 

Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud töötaja kooskõlas vastavate rahvusvaheliste paigaldusnõuetega. 

Lülitage võrgutoide enne paigaldamise alustamist välja. 

Kui seade ei suuda enam kindlustada ettenähtud tööaega, tuleb akud välja vahetada.  

TEHNILISED NÄITAJAD 

• Kaitseaste IP65 

• Tööaeg akutoitel vatavalt mudelile 1 või 3 tundi (temperatuuril +5…+30’C) 

• Topeltisolatsioon 

• Võib paigaldada süttivale pinnale 

• Toide: 230-240 VAC 50 Hz 

• LED valgusallikad 

• Korpus isekustuvast polükarbonaadist, vastab 94V-2-le (UL 94) 

Minimaalne laadimisaeg: 24 tundi 

Tühjenduskaitse seade, mis kaitseb akut ja pikendab selle tööaega. 

Punane valgusdiood näitab toitevõrgu ja laadimissüsteemi korrasolekut. 

Häire hakkab tööle ka pinge langemisel: 

Rakendumislävi = 144 V; reservolekusse naasmine = 195 V. 

 



AVARIIVALGUSTUSE INFOLEHT 

OLULINE TEAVE 

Leht sisaldab olulist ohutusalast infot. Lehe koopia tuleb kindlasti edasi anda kasutajale ja/või 

ooldustehnikule 

Paigaldus 

i) Elektrilöökide vältimiseks tuleb kõik muud ühendused teha enne akujuhtme ühendamist mooduliga. 

ii) Pärast paigaldamist tuleb aku sildi vastavasse lahtrisse märkida kasutussevõtu kuupäev. Nõude 

eiramisel kaotab garantii kehtivuse. 

iii) Selle toote isolatsioonikatse pingel kuni 500 VDC on lubatud vaid kokku ühendatud faasi- ja 

nulljuhtme ning maanduse vahel. 

iv) Valgustit või juhtplokki ei tohi katta soojusisolatsiooni- või mõne muu materjaliga, mis võib 

takistada soojuse hajumist.  

Hooldus 

i) Valgustil on sisemine aku ja mittelülitatav võrgutoide. Püsilülitusega valgustil on ka lülitatav toide. 

Ohutuse kindlustamiseks ühendage need enne hooldustööde alustamist lahti (aku lahutamiseks 

ühendage lahti miinusjuhe). 

ii) Hooldustöid ja testimisi peab teostama vastava kvalifikatsiooniga isik, kasutades vaid TM 

Technologie varuosasid. 

Kõik mooduli osad on hooldusvabad ja seda ei tohi toote kasutaja ise avada. VASTASEL KORRAL 

KAOTAB SEADME GARANTII KEHTIVUSE. 

 

Ohutus 

i) Nikkelkaadmiumakud sisaldavad elektrolüüti, mis võib olla kahjulik silmadele ja on lahtisele 

haavale sattudes mürgine. Akude kasutamisel tuleb vältida aku ümbrise vigastamist. Juhul, kui 

elektrolüüt sattub nahale, loputage nahka kohe veega.  

ii) Akut käsitsedes vältige selle sattumist lühisesse tööriistade, ehete vms.  

iii) Akusid ei tohi põletada. Väikeste koguste likvideerimisel on risk väike või olematu, kuid suurte 

koguste puhul on vajalik asjatundlik käitlemine. Konsulteerige kohalike tervisekaitse- ja 

ohutusametnikega.  

Ehituse muutmine 

Ärge püüdke muuta toote ehitust. Toote ehituse muutmisel kaotavad ohutus/kinnitustähised kehtivuse ja toode 

võib muutuda ohtlikuks. TM Technologie ei vastuta ühegi lubamatult muudetud toote eest ega muutmisega 

kaasnenud vigastuse, kahjustuse ning kahju eest. 

 
TESTIMINE 
 
 Valgustitele tehakse regulaarseid teste kompetentsete kontrollinspektorite poolt korra aastas. Selleks 
lülitatakse valgusti vooluvõrgust välja ja mõõdetakse kestvusaeg akutoitel töötamisel. Siinjuures lastakse 
LED akutoitel lõpuni põleda, sõltumata sellest, kas normaeg on täitunud või mitte! Kui akutoimel 
toimimisaeg ei vasta antud keskkonna nõuetele, vahetatakse valgusti aku välja. 
Valgustite akud tuleks välja vahetada iga 4-aasta tagant! 
 


