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G5 VISION selvtestende Nødbelysningsarmatur

617 74/75/76

Præsentation

Tekniske data

Opsætning
E

49
10

8

De selvtestende armaturer i serien G5 VISION udfører automatisk
ugekontrol af overgang til driftsstatus og kontrol hver 13. uge af
batteriets restlevetid. De to lysdioder signalere konstant armaturets
status.

Armaturet har to driftstilstande, nemlig automatisk - og adresserbar
tilstand; driftstypen vælges med mikrokontakter placeret på printkortet.

- I automatisk tilstand (alle mikrokontakter i position 1), er armaturet
100% kompatibelt med tidligere generationer

- I adresserbar tilstand (mikrokontakter indstillet på armaturets adresse),
anvender armaturet en særlig kommunikationslinje, der fungerer som
databus. En interface-blok forbinder databussen til en PC, som sørger
for overvågning af installation.

VIGTIGT: I adresserbar tilstand skal samtlige armaturer, der forbindes
til interface-blokken, være af G5 VISION-typen og være indstillet til
adresserbar drift (gyldig adresse).

REFERENCE

AC Forsynings spænding DATA
Forsynings
spænding Strømforbrug Lysstrøm Batteridrift IP-IK Kombineret

61774

61775

61776

230 V
50/60 Hz

85 mA

85 mA

85 mA

235

145

310

1 h

3 h

1 h

2 X 8 W

2 X 8 W

2 X 8 W

42-07

42-07

42-07

C

C

C
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Tilslutning

Adressering

I adresserbar tilstand anvendes interface-boksen BTI som vist i  følgende diagram.

VIGTIGT: Der må kun være armaturer i serien G5 VISION i adresse rbar tilstand bag interface-boks BTI

Tilslutning af interface-boks BTI skal foretages iflg. den tilh ørende vejledning.

Detaljeret vejledning for installation og ibrugtagning findes i  kapitlet "Installation" i manualen "Teknisk vejledning for ins tallation af
URAVISION". Samme manual indeholder desuden oplysninger om blan dede installationer inkl. standardarmaturet og G5 VISION
indstillet til automatisk eller adresserbar tilstand.

Opstart

Automatisk tilstand
Der sættes spænding på installationen.
Det kontrolleres, at den grønne diode lyser, samtidig med lysrø ret i armaturerne.
Armaturet oplades i én time, hvorefter forsyningsspænding til a rmaturerne afbrydes.
Det kontrolleres, at nøddriftrøret tænder.
Spænding tilsluttes igen installationen.

Adresserbar tilstand
Detaljeret vejledning for adressering, installation og ibrugtag ning findes i kapitlet "Installation" i manualen "Teknisk vejle dning for
installation af URAVISION".

• Start af armaturer og af interface-boks

Med overvågningsprogrammet ude af drift tilsluttes installation en spænding (BTI og armaturer i adresserbar tilstand).

Hvis den grønne og den gule diode blinker skiftevis, (15 s.) er  bussen ikke tilsluttet armaturet, eller polerne er ombyttet. K ablet til
bussen kontrolleres.

Det kontrolleres, at den grønne diode lyser samtidig med røret i armaturerne (forsyningsspænding tændt).

Det kontrolleres, at dioderne "batteri oplades" og bussen er tæ ndt på interface-boksen BTI (forsyningsspænding tændt

• Start af PC til overvågning

Overvågningsprogrammet installeres i PC'en i henhold til den me dfølgende instruktion.
Start overvågningsprogrammet og vent, til det har afsøgt samtli ge armaturer i installationen.

VIGTIGT: Kontroller ledningerne mellem armaturerne. Blot en enk elt fejlmontering af forsyningsspænding og bus betyder
uoprettelig skade både på armaturer og på BTI-boks.

Advarsel: Byttes forsyningsspænding og databus, ødelægges armat uret.

L=Brun N=Blå L’=Grå A+=Rød B-=Sort
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Funktion:

VIGTIGT: Armaturet kan have mistet initialiseringen fra første opstart, hvis installation har været spændingsløs i
længere tid med total afladning af batteriet til følge (1 måned med opladet batteri eller 24 timer med afladet batteri
efter batteridrift i forbindelse med strømudfald. Der sker da en initialisering af de vilkårlige testtidspunkter, når
spændingen igen tilsluttes installationen. En eventuel individuel eller central programmering skal så gentages.

Fjernstyring:
Fjernstyring kan foretages med trykknapperne på interface-boksen eller fra overvågnings-PC'en. Med fjernstyringen kan
armaturerne slukkes i forbindelse med en ønsket strømafbrydelse, således at man undgår afladning af batterierne.
Fjernstyringen kan tænde armaturerne igen om nødvendigt med strøm fra batterierne. Fjernstyringerne er kun aktive ved
manglende spændingsforsyning. Når strømmen vender tilbage, får armaturerne automatisk vågestatus uanset tidligere status.
Interface-boks BTI skal permanent tilføres spænding. Ved spændingsudfald afbrydes forbindelsen mellem armaturerne og
overvågnings-PC'en og der meddeles kommunikationsfejl på armaturerne Kun fjernstyring af tænding og slukning
understøttes af interface-boksens interne batteri.

Automatisk sekvens ved spændingstilslutning:
- Armaturet genoplader først sit batteri i 24 timer og udfører dernæst en kvartalstest.
- Armaturet genoplader derpå batteriet i 24 timer og er derefter fuldt funktionsdygtigt.

Omskiftning:
- Når strømforsyningen kommer igen efter et udfald, bliver armaturet i batteridrift i 30 sekunder, således at alle lysstofrør i den

normale belysning kan blive tændt igen.
- Er der tale om helt fladt batteri, sørger en sikkerhedsautomatik for, at batteriet har fået en let opladning, inden batteridrift

tillades.

Konstant test med forsyningsspænding inde:
- Test af oplader
- Test af batterispænding
- Test af hovedrør
NB: Er der fejl på hovedrøret, signaleres dette kun, så længe der er spænding på indgang L'. Så snart spændingen forsvinder
fra indgang L', slukkes signalet.

Ugentlig test:
- Med denne test afprøves overgangen til nøddrift ved strømudfald og tænding af reserverøret. Testen varer 15 sekunder. Under

testen er opladningen af batteriet afbrudt.
- Testen kan kun gennemføres, hvis strømforsyningen er intakt og hvis batteriet er delvis opladet (dvs. 3 timers strømforsyning

efter total afladning). I modsat fald udskydes testen, til strømmen er tilbage og batteriet tilstrækkelig opladet.

Kvartalstest:
- Denne test efterprøver den nominelle driftstid på nødrøret. Under denne test er opladningen af batteriet standset.
- Testen kan kun gennemføres, hvis forsyningsspændingen er på og batteriet er fuldt opladet (22 timers spændingsforsyning efter

total afladning af batteriet). Er betingelserne ikke til stede, udsættes testen, til strømmen er tilbage og batteriet tilstrækkeligt
opladet.

- Bliver testen afbrudt gennem en fjernstyring, udsættes den automatisk 1 døgn.
- En ekstra kvartalstest kan startes manuelt: Tryk mindst 5 sekunder på armaturets testknap. Kan testen ikke gennemføres med

det samme, fordi batteriet ikke er tilstrækkelig opladet, blinker den grønne og den gule diode i 15 sekunder. En evt.
igangværende testrapport annulleres.

- I automatisk tilstand starter denne test desuden programmering af testtidspunkterne som beskrevet i det følgende.

Vedligeholdelse test:
- En kan startes manuelt: Tryk kort på armaturets testknap (15 sekunder). Kan testen ikke gennemføres med det samme, fordi

batteriet er for fladt, blinker den grønne diode i 10 sekunder.

Tre programmeringsmuligheder:
1) Ingen programmering:
- Uden programmering testes armaturerne på vilkårlige tidspunkter i forhold til den første spændingstilslutning.

Testtidspunkterne fordeles over en periode på 64 dage, således at naboarmaturer ikke testes samme dag. Ugetesten foretage
samme ugedag og på samme tidspunkt som kvartalstesten.

2) Individuel programmering (kun i automatisk tilstand):
- I automatisk tilstand sker programmeringen med et tryk af 5 sekunders varighed på den testknap, der sidder på reflektoren.

Denne programmering skal udføres én gang efter ibrugtagning og den dag og på det tidspunkt, hvor testene ønskes
gennemført. Programmeringen skal ske i forbindelse med den første spændingstilslutning.

3) Central programmering (kun i adresserbar tilstand):
- For programmering af testtidspunkt i adresserbar måde se "Teknisk vejledning for installation af URAVISION" og vejledningen

for den PC, der skal sørge for overvågningen.
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Vedligeholdelse

Service

Signaleringen fra de to lysdioder er følgende:

- Fast grønt lys = normal drift

- Grønne blink = igangværende test.

- Fast gult lys = fejl på et lysrør ved normal spændingsforsyning eller i batteridrift -->
- Hvis et kombinationsarmaturs hovedrør er slukket, skal det skiftes.
- Tryk et kort øjeblik på trykknappen for at starte en ekstra vedligeholdelse test.
- Hvis det er nødrøret, der ikke tænder, skiftes det.

- Langsomme gule blink = batterifejl --> skift batteriet og følg den samme procedure som ved første opstart.

- Hurtige gule blink = elektronikfejl --> armaturet skal til reparation.

I adresserbar måde rapporteres alle fejl til overvågnings-PC'en (for flere detaljer, se vejledningen til programmet).

Et hvert armatur der fejlmeldes bør repareres omgående.

Batterier: Et batteri skal skiftes hvert 4. år eller hvis armaturet ikke kan klare nominel batteridrift. Batteriets akkumulatorer indeholder
kadmium, som iht. EU-direktivet 91/157/EØF af 18/03/91 er skadeligt for miljøet. Når batteriet er brugt, bør man kontakte de
kompetente myndigheder eller sende akkumulatorerne retur til os for genbrug.

Lysrør: Lysstofrøret skal erstattes af et rør if. fabrikantens specifikationer.


