שלטי הכוונה  + LEDחירום דו-תכליתי
סדרת XY-VEX
שלט הכוונה תלוי הכולל מערכת לתאורת חירום דו-תכליתית ומבדק תקינות אוטומטי.
סדרת XY-VEX :מתוצרת Mackwell :אנגליה.
שלט ההכוונה מבוסס  LEDבהספק  2ואט עם סוללה נטענת אינטגראלית ,מתאים לדרישות חוק החשמל ,תקן ישראלי 20
חלק  ,2.22תקן ישראלי  ,1838הנחיות המוסד לבטיחות וגהות ולתקנות הבנייה החדשות )ספטמבר ,(2008
ולתקן .IEC62034
מיועד להתקנה לאורך נתיבי המילוט ,פרוזדורים ,פתחי היציאה וכו'.

המערכת החשמלית של שלט ההכוונה כוללת:
 ממיר ייעודי להפעלה תקנית של נורות ה.LED -
 מארז סוללות נטענות ניקל מיטל .3.6V 2.2AH
 מטען ייעודי לסוללות הניקל מיטל.
 מבדק תקינות אוטומטי למערכת החירום בהתאם לתקן .IEC-62034
 נורית חיווי אדום/ירוק לחיווי טעינה ,תקלה ומצבי בדיקה אוטומטיים.
 התראת תקלה קולית.
 לחצן .TEST
 בהיקות השלט :בהתאם לדרישות ת"י  20חלק .2.22
פרמטרים חשמליים:
 צריכת חשמל מרבית. 230V 50mA Max. :
 הספק נורת .2*1W :LED
 זמן הארה בחירום 180 :דקות.
 דרגת הגנה :בידוד כפול.
 טמפרטורת סביבה.0-45°C :
 מבנה :תרמופלסטי "כבה מאליו" ,לרבות לוח השלט.
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שלטי הכוונה  + LEDחירום דו-תכליתי
סדרת XY-VEX
פרוט הדגמים מסדרת :XY-VEX
להזמנת דגם עם מבדק תקינות יש להוסיף סיומת למק"ט ”. “A
להזמנת דגם עם מבדק תקינות ותקשורת  DALIיש להוסיף סיומת למק"ט ”.“D

דגם

XYVR

XYVSM

XYVS

XYVM

מק"ט

EN-50

EN-51

EN-52

EN-53

תצורת
ההתקנה

שקוע בתקרה

על התקרה

תלוי מתקרה
גבוהה

על קיר

אופציות שילוט ההכוונה) :צלמיות(
תוספת
למק"ט

אופציות שילוט ה"יציאה":

תיאור

תיאור

תוספת
למק"ט

SR

חד צדדי -
חץ לימין

S-IL
28701

חד צדדי

SL

חד צדדי -
חץ לשמאל

SR-IL
28738

חד צדדי –
חץ לימין

SD

חד צדדי -
חץ ישר

SL-IL
28737

חד צדדי –
חץ לשמאל

דו צדדי -
חץ ימין/שמאל

DL/R-IL
28739

דו צדדי –
חץ ימין/שמאל

דו צדדי -
חץ ישר

 D2L/R-ILדו צדדי –
חץ כפול
28784
ימין/שמאל

DL/R

DD
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שלטי הכוונה  + LEDחירום דו-תכליתי
סדרת XY-VEX
מידות מכאניות:

בהתקנה תלויה מתקרה

בהתקנה על תקרה
בהתקנה על קיר

בהתקנה
שקועה בתקרה
וגוף טיפוסי
לכל תצורות
ההתקנה

בכל שלטי ה"יציאה" גובה
אותיות  15ס"מ בהתאם
לתקנות הבניה 09/2008
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