
SAWA LED 

24 h

IP20

T8:  4x60cm / 2x120cm, wymienialne, tylko Fest Pro

1/2/3 
3,6V 1500mAh: dla wszystkich wersji 1h
3,6V 2500mAh: dla wszystkich wersji 2h 
3,6V 4000mAh: dla wszystkich wersji 3h 

    SAWA LED 4x60cm PT                                     SAWA LED 2x120cm NT                                 SAWA LED 4x60cm NT

świetlówki LED      Wymienialne

Ni-MH lub Ni-CD        Wymienialne

Strumień świetlny podczas pracy awaryjnej: 4 x 60 cm - 202 lm ; 2x 120 cm - 357 lm

Raz na miesiąc
Należy odłączyć zasilanie AC na 30 sekund lub przycisnąć przycisk test i sprawdzić czy lampa 
przejdzie w tryb pracy awaryjnej – zgaśnie zielona dioda LED, a zapali się jedna tuba Led awaryjna.

UWAGI!
Wszelkie usterki powstałe wskutek niestosowania się do niniejszej instrukcji oprawy 
spowodują utratę gwarancji.
Zużyte, uszkodzone lampy łącznie z akumulatorami podlegają procesowi recyklingu. W 
związku z tym należy je  przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
akumulatorów lub do producenta.
Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie www.intelight.pl

Moduł: Primus LED
Moc: 46 W

Test: Zawiera



 
Oprawa, zależnie od wersji, przystosowana jest do pracy w trybie Sieciowo-Awaryjnym 
lub Awaryjnym i aby działała poprawnie należy podłączyć odpowiednio przewody 
zasilające:
Brązowy kolor izolacji – przewód fazowy sieci – należy połączyć z zaciskiem L, 
niebieski kolor izolacji – przewód neutralny sieci – należy połączyć z zaciskiem N, 
żółto-zielony kolor izolacji – przewód ochronny sieci – należy połączyć z zaciskiem PE,
przewód fazowy przez wyłącznik - należy podłaczyć z zaciskiem L1.
Przed podłączeniem oprawy do sieci należy połączyć akumulator z układem elektroniki 
(biały konektor).
Test poprawnego działania - włączyć zasilanie AC.
Dioda LED powinna świecić na zielono sygnalizując podłączenie do sieci AC oraz 
ładowanie akumulatora. Oprawa osiąga pełną gotowość po min. 24-godzinnym cyklu 
ładowania. Odłączenie napięcia zasilania lub przyciśnięcie przycisku test spowoduje 
przejście oprawy w tryb awaryjny.

2.

3.

Ładowanie akumulatora sygnalizowane jest świeceniem się diody LED na zielono.. Wskaza-
ne jest co 3 miesiące rozładować, a następnie naładować akumulator, nawet jeśli nie był 
używany, w celu przedłużenia jego trwałości. Zaleca się wymianę akumulatora co 4 lata 
użytkowania lub w przypadku uzyskiwania negatywnych wyników testów. Zużyty akumula-
tor jest produktem podlegającym utylizacji, który należy oddać do punktu odbioru materia-
łów utylizowanych.

Lampa działa poprawnie i jest gotowa do działania awaryjnego jeśli dioda LED świeci się na 
zielono. W tym stanie akumulator jest na bieżąco doładowywany.

Po okablowaniu jak opisano  w części  „Instalacja” pkt.2, lampa w wykonaniu sieciowo-awa-
ryjnym „SA” będzie pracować w trybie sieciowo-awaryjnym.
W tym trybie lampa świeci jeśli podłączone jest napięcie zasialające AC. Prawidłowe jej 
działanie potwierdzone jest również przez świecącą na zielono diodę LED. Akumulator jest 
na bieżąco doładowywany na potrzeby pracy w trybie awaryjnym. Przy barku zasilania AC 
lampa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a źródło światła zostaje podtrzy-
mane przez określony czas dla danego modelu. W trybie pracy pracy awaryjnej dioda LED 
nie świeci się.

Po okablowaniu jak opisano w części „Instalacja” pkt.2, lampa w wykonaniu awaryjnym „A” 
będzie pracować w trybie awaryjnym. W tym trybie lampa nie świeci jeśli jest podłączone 
napięcie  zasilające AC. Prawidłowe działanie potwierdzone jest przez świecącą na zielono 
diodę LED. Akumulator jest na bieżąco doładowywany na potrzeby pracy w trybie awaryj-
nym. Przy braku zasilania AC lampa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a 
żródło światła zostaje włączone przez określony czas dla danego modelu. W trybie pracy 
awaryjnej, dioda LED nie świeci się. 

i lampa nie świeci
.

Dioda LED świeci na zielono, lampa nie świeci awaryjnie
Akumulator jest odłączony lub uszkodzony.

NiMH lub NiCd

2424

Montaż oprawy
Oprawa dostarczana jest z zamontowanym zestawem awaryjnym oraz świetlówkami LED 
załączonymi osobno. W celu złożenia oprawy należy:
- wyjąć wszystkie elementy z opakowania;
- wyjąć odbłyśnik z korpusu lampy;
- połączyć złącze pakietu akumulatorów z odpowiednim gniazdem w module awaryjnym;
- podłączyć przewody zasilania do złącza zasilania;
- umieścić z powrotem odbłyśnik w korpusie lampy;
- zamocować każdą ze zwykłych świetlówek LED (oba końce białe) w miejscach dla nich 
przeznaczonych (bez specjalnych oznaczeń) – dotyczy wersji z dwoma i więcej świetlów-
kami;
- zamocować awaryjną świetlówkę LED (jeden koniec biały, jeden zielony) w miejscu dla 
niej przeznaczonym (oznaczonym zieloną naklejką) – koniec zielony powinien być 
umieszczony w tej oprawce świetlówki, przy które znajduje się wspomniana zielona 
naklejka;
- umieścić z powrotem odłyśnik w korpusie lampy.
Uwaga: świetlówki zwykłe i awaryjne Intelight FEST PRO LED przy stosowaniu w 
oprawach oświetleniowych Intelight oraz (dla wersji awaryjnych) w parze z dedykowany-
mi do nich modułami PRIMUS LED są zabezpieczone przed odwrotnym włożeniem w 
oprawki i nie ulegną w takim przypadku uszkodzeniu. W takiej sytuacji aby uzyskać ich 
działanie wystarczy je wyjąć, obrócić o 180 stopni i zamontować ponownie.
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