
ACİL
AYDINLATMA VE
YÖNLENDİRME
SİSTEMLERİ



STARLUX SIVA ÜSTÜ
ACİL AYDINLATMA 
ARMATÜRÜ

• Self test özellikli
• Sıva üstü montaj, LED'li 

acil aydınlatma armatürü

 KULLANIM ALANLARI
• Yangın ihbar butonu bölgesi
• Yangın hortumu veya 

söndürme tüpü bölgesi
• Zemin seviyesinde yükselme 

veya düşüş olan bölgelerde
• Koridorlar

 LAMBA SEÇENEKLERİ
• Beyaz ışıklı LED ampul, 

6500°K

 GÖVDE YAPISI
• Gövde - ABS plastik sıva üstü kasa
• Batarya - Tüm modellerde nickel-

cadmium
• 3 saat kesintide yanma süreleri

 ÇALIŞMA ŞEKLİ 
• Kurulumun ardından 15 günde bir 

fonksiyon testi yapar. Fonksiyon testi 
otomatik olarak yada butona 1 saniye 
basılı tutarak yapılır.

• Cihazı 60 saniye süreyle emergency 
moda geçirir, lambayı, pili ve diğer 
fonksiyonları test eder.

• Yılda bir kez süre testi yapar. Süre testi 
otomatik olarak yada butona 3 saniyeden 
fazla basılarak yapılır. Cihazın beyan 
besleme süresini sağlayıp 
sağlayamadığını kontrol eder.

• Yeşil led, farklı yanma modları ile, şarj, 
test ve buton ile verilen komutlerı belli 
eder.

• Kırmızı led, farklı yanma modları ile 
batarya ve led arızalarını gösterir.

• Cihaz stand-by konumunda bile batarya 
ve led arızalarını gösterebilir.

• Buton, test işlevi ve arıza resetleme işlemi 
için kullanılır. (kırmızı led arıza hafızası 
içerir, arıza giderilince resetlemek gerekir)

• Cihaz manuel test için sadece yeterince 
şarj olmuşsa izin verir. Yoksa sadece 
fonksiyon testi yapar.

• Kontrol devresi yada programdan dolayı
cihaz güvenliği asla tehlikeye girmez. 
Kontroller çalışmasa bile cihaz emergency 
modda normal çalışacaktır.

ABS plastik kasa
Ters takmayı önleyen, soketli tip pil 
bağlantısı.
Sadece kesintide yanan model
Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu 
ve hazır tutar.
Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt 
AC 50 hz dir.

İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar 
dalgalanmalara dayanıklıdır.
ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi 
çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 
standardına uygun üretilmektedir.



ÖLÇÜLER

STU-101 Kesintide Yanan Tavana Montaj 2W LED Tekyüz Kesintide 60 dak. 285gr 30 I -16/+45° 1,5w 220-240

MODEL KODU  YANMA DURUMU MONTAJ ŞEKLİ LAMBA IŞIKLI YÜZEY SÜRE AĞIRLIK
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Kesintide Yanan Tavana Montaj 2W LED Tekyüz Kesintide 180 dak. 129x129x56mm 355gr 30 I -16/+45° 1,5w 220-240STU-103

129x129x56mm




