MANUAL
MONTERING & INSTALLATION

PRODUKTFAKTA

PRODUKTBESKRIVNING
		

Prisma Light Ellie är en svensktillverkad armatur,
parkarmatur med LED-teknik.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Utomhus: Parker, gång- och cykelvägar, stigar,
		
parkeringar, fastigheter.
MONTERINGSHÖJD

Max 5 meter

VIKT

5,7 kg

MÅTT
		

Höjd 499 mm
Bredd Ø 382 mm

VINDYTA

0,13 m2
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MEKANISK INSTALLATION
Montering

Prisma Light Ellie monteras
på rak stolpe.
Mata kabeln genom stolpen.
Häng på armaturen.
Notera rund
etikett på locket!
Närvarosensorn ska monteras
ut mot vägen för att ljusbilden
ska bli rätt. Se pilens riktning.
Denna etikett ska med fördel
tas bort efter montering.
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Åtdragningsmoment
för de tre skruvarna:
8 Nm +/- 2Nm
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ELEKTRISK INSTALLATION
Enbart 230 V

• Prisma Light Ellie Constant
• Prisma Light Ellie Remote
• Prisma Light Ellie Detect
Armaturen får ej monteras eller demonteras med spänning på.
Anslutningsspänning
110-230 V AC, 50 Hz.
Anslutningseffekt
5-20 W (40 W)
Armaturen ansluts till kablage i stolpen.
1. Fäst armaturen på stolpen
2. Anslut kabel i säkringshållaren
3. Säkerställ 0-anslutning. Bristfällig anslutning leder till
okontrollerade spänningar i anläggningen.
4. Slå på spänning
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DRIFTSÄTTNING & ANVÄNDNING
Prisma Light Constant

• Lampan är utrustad med en driver med fast inställning.
Inställning görs på fabrik och kan förändras i efterhand – i fabrik.

Prisma Light Remote

DRIFTSÄTTNING
• Slå på spänning till lampan.
Prisma Light skall nu lysa med
fabriksinställd, av kunden önskad,
effekt/funktion.
• Prisma Light är försedd med ett
kretskort med inbyggd
IR-kommunikation.

Prisma

ANVÄNDNING
• Inställningar görs med hjälp
av en Prisma Light Remote.
Manual kan laddas ned på
www.prismatibro.se

Prisma Light Detect

DRIFTSÄTTNING
• Slå på spänning
När spänningen slår till blinkar armaturen till för att göra en
egen konfigurering.
Innan den sedan är konfigurerad av kund – se installationsmanual styrning – så
lyser armaturen på 40% vid frånvaro och 50% vid närvaro.
I detta läge kommunicerar den ej med andra armaturer.

MANUAL
STYRNING
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GATEWAY INSTALLATION
Belysningsskåp
Gateway ska vara installerad inom 30 meter från närmaste
Detect-armatur.
Gateway kommer att kommunicera trådlöst med armaturer i samma site.
Installation ska utföras av tillverkare eller av
tillverkare utbildad personal.
*Installatör bör konsultera tillverkare av belysningskåp
för att korrekta instruktioner kring håltagning i belysningskåpet.

1

Borra hål för strömkabel, Ø 20 mm*.

2

Gummipackning:
Placera gummipackningen på baksidan av Gateway.

3

Fäst strömkabel på baksidan av Gateway:
Håll ned och vrid låsringen medurs tills ett klick uppstår.
Klicket bekräftar låsning.

4

Montera Gateway på
belysningskåpet – använd
medföljande skruvar.
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GATEWAY INSTALLATION
Belysningsstolpe
Gateway ska vara installerad inom 30 meter från närmaste
Detect-armatur.
Gateway kommer att kommunicera trådlöst med armaturer i samma site.
Installation ska utföras av tillverkare eller av
tillverkare utbildad personal.

1

Borra hål, Ø 20 mm, för strömkabel i belysningsstolpen
på önskad höjd.

2

Använd bakstycket på gateway som mall för placering av hål.
Använd borr Ø 3,5 mm.

3

Montera bakstycket:
Använd medföljande skruv.

4

Fäst strömkabel på baksidan av Gateway:
Håll ned och vrid låsringen medurs tills ett klick uppstår.
Klicket bekräftar låsning.

5

Montera Gateway:
Använd medföljande skruv.
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SERVICE & UNDERHÅLL
Ljuskällan i armaturen skall endast bytas ut av kvalificerad personal.
Kretskort med LED kommer man ej åt, utan att skruva isär hela lampan.
Om man öppnar upp optikdelen riskeras IP-klassningen.
Vid problem så returneras armaturen komplett och åtgärdas hos
PrismaTibro eller byts ut.
Prisma Light Ellie kan spolas med vatten under låg tryck – ej högtryckstvätt.

GARANTI
Vid problem så returneras armaturen
komplett och åtgärdas hos PrismaTibro,
eller byts ut. För fullständiga garantivillkor
se hemsidan www.prismatibro.se eller
ring 0504-400 40 eller skicka e-post till
support@prismatibro.se

FELSÖKNING
www.prismatibro.se/fel-el
QR-kod leder dit.

ÅTERVINNING & FÖRPACKNINGSMATERIAL
Förpackningsmaterial är återanvändningsbart
och/eller återvinningsbart.
PrismaTibro AB är ansluten till El-Kretsen.

DOKUMENT ATT LADDA NED
Dess och många andra dokument
kan laddas ned från:
www.prismatibro.se
QR-kod leder dit.

