MANUAL
MONTERING & INSTALLATION

PRODUKTFAKTA

PRODUKTBESKRIVELSE
		
		

Prisma Light Eliott er et svenskproduceret armatur,
gadebelysning, med LED-teknik.
Tilvalg: Mastebeslag og kabel.

ANVENDELSESOMRÅDE
		
		

Udendørs: Omfartsveje, stamveje til villaveje,
villaveje, gang- og cykelstier, parkeringsarealer,
industriområder, motionsspor.

MONTERINGSHØJDE

Maks 15 meter

VÆGT

5,4 kg eksklusiv beslag

MÅL
Længde
Bredde
Højde med fuglepigge
Højde med ”hanekam”
Højde, glat låg

565 mm
230 mm
Plant glas: 221 mm • Buet glas: 261 mm
Plant glas: 152 mm • Buet glas: 192 mm
Plant glas: 120 mm • Buet glas: 160 mm

VINDOVERFLADE

Glat låg, plant glas 0,058 m2
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MEKANISK INSTALLATION
Værktøj

Umbracconøgle, størrelse 6: Låseskrue, armaturhus
Umbracconøgle, størrelse 4: Låseskrue, mastebeslag

Mastebeslag

Armaturet kan monteres på lodret mast, respektive på mast med arm. Der findes to
forskellige beslag; beslaget man har valgt sidder monteret på ved levering. Et justerbart, og et med fast vinkel. Se billederne nedenfor.

Fast vinkel

12°

Lodret mast

Artikelkode
353-0011

Justérbart

Justerbart/vendbart for at passe til både lodret mast og mast med arm.
Leveres forberedt for den udgave - top eller arm - som ønskes ved ordre.
Derfor to artikelnumre for samme artikel.

±10°

±10°

Artikelkode
353-0004

Artikelkode
353-0003

Montage

Mastebeslaget monteres på masten, og de to bolte skrues fast.
Korrekt moment for boltene: 8 Nm +/- 2 Nm
prismatibro.se | Prisma Light
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ELEKTRISK INSTALLATION
KUN 230 V

Prisma Light Eliott Constant
Prisma Light Eliott Remote
Prisma Light Eliott Detect
Armaturet må ikke monteres eller demonteres
med spænding på:
Tilslutningsspænding
110-230V AC, 50 Hz.
Tilslutningseffekt
5-90 W
Armaturet tilsluttes til sikringsboksen i masten.
1. Fastgør armaturet til masten
2. Tilslut kablet i sikringsboksen
3. Vær sikker på at 0-lederen er ordentligt tilsluttet.
En dårlig tilslutning fører til ukontrollerede spændinger i anlægget.
4. Slå spændingen til.
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IDRIFTSSÆTNING OG ANVENDELSE
Prisma Light Constant

• Lampen er udstyret med en driver med fast indstilling.
Indstillingen sker på fabrikken og kan ændres - på fabrikken.

Prisma Light Remote

IDRIFTSSÆTNING
• Slå spændingen til.
Prisma Light skal nu lyse på det
fabriksindstillede niveau.
• Prisma Light er forsynet med et
kredskort med indbygget
IR-kommunikation.

Prisma

ANVENDELSE
• Indstillinger sættes ved hjælp
af en Prisma Light Remote.
Manualen:
Prisma Light Manual Styring kan også
down-loades på:
www.prismatibro.se

Prisma Light Detect

IDRIFTSÆTNING
• Sæt spænding til
Når spændingen er slået til blinker armaturet for at foretage en
egen-konfigurering.
Inden den siden bliver konfigureret af kunden
– Se Installationsmanual Styring - så lyser armaturet med 40% ved
Lav Intensitet og 50% ved Høj Intensitet.
På dette tidspunkt kommunikerer armaturet ikke med andre armaturer.

MANUAL
STYRING
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GATEWAY INSTALLATION
Belysningsskab
Gateway skal være installeret indenfor 30 meter fra nærmeste
Detect-armatur.
Gateway kommunikerer trådløst med armaturer på det site, den er tilsluttet.
Installation skal udføres af producenten eller en af producenten
uddannet medarbejder.
*Installatøren bør konsultere producenten af belysningsskabet for
at få korrekte instruktioner omkring hulboring i belysningsskabet.

1

Bor hul for strømkabel, Ø20 mm*

2

Gummipakning:
Placér gummipakningen på bagsiden af Gateway.

3

Fastgør strømkabel på bagsiden af Gateway:
Hold ned og vrid låseringen med uret til et klik opstår.
Klikket bekræfter låsning.

4

Montér Gateway på
belysningsskabet - anvend
de medfølgende skruer.

1

2
3
4
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GATEWAY INSTALLATION
Belysningsmast
Gateway skal være installeret indefor 30 meter fra nærmeste
Detect-armatur.
Gateway kommunikerer trådløst med armaturer på det site, den er tilsluttet.
Installation skal udføres af producenten eller en af producenten
uddannet medarbejder.

1

Bor hul, Ø20 mm, for strømkabel i belysningsmasten i ønsket højde

2

Anvend bagstrykket på Gateway som skabelon for placering af hul.
Anvend bor Ø 3,5 mm.

3

Montér bagstykket:
Anvend medfølgende skruer.

4

Fæst strømkablet på bagsiden af Gateway:
Hold nede og vrid låseringen med uret til et klik høres.
Klikket bekræfter låsningen.

5

Montér Gateway:
Anvend medfølgende skruer.

1
4

3

5
2

prismatibro.se | Prisma Light

7

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Lyskilden i armaturet skal kun byttes af kvalificeret personale.
Kredskort med LED kan man kun komme til, ved at skille lampen ad.
Om man åbner til optikdelen, risikerer man at kompromitere
IP-klassifikationen. Ved problem, returneres armaturet komplet til
PrismaTibro og vi reparerer eller sender et nyt armatur.
Rengøring Prisma Light kan spules med vand ved lavt tryk - IKKE højtryk.

GARANTI
Ved problem, så returneres armaturet til
os - komplet. Vi reparerer eller bytter ud.
For fuldstændige garantivilkår - se hjemmesiden www.prismatibro.se eller ring til
+45 22 87 21 19 eller send mail til
steen@nord-lys.biz

FEJLSØGNING
prismatibro.se/da/fejl-el/
Eller scan QR-koden.

GENINDVINDING & EMBALLAGE
Emballage er genanvendeligt og/eller genindvindingsbart.

DOKUMENT TIL DOWN-LOAD
Dette og mange andre dokumenter
kan down-loades fra:
www.prismatibro.se
QR-koden leder dertil.

