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راندمان باال ، شارژ سریع و حفاظت کامل باتري به وسیله مدیریت هوشمند

شدت نور زیاد و مدت زمان نوردهی اضطراري طوالنی 

باتري هاي پر قدرت لیتیوم یون با طول عمر باال

شارژ سریع باتري در کمتر از 3 ساعت

کاهش تدریجی نور در ابتداي نوردهی اضطراري به منظور تطبیق چشم

هوشمند و اتوماتیک بدون نیاز به هیچ گونه دخالت دستی 

نصب و سیم کشی آسان 

کوچک ولی پر قدرت 

روشنایی عادي و اضطراري با یک پنل 

دو سال گارانتی

72 ساعت مهلت برگشت



پنل هاي اضطراري هوشمند 6 وات پایا محصولی ایده آل براي تامین روشنایی اضطراري می باشند. در حالت عادي مانند پنل 6 وات معمولی 
روشنایی را برق شهر و هنگام قطع برق بطور آنی و اتوماتیک روشنایی را با باتري تامین می کنند.

مزیت مهم : با یک پنل روشنایی عادي و اضطراري تامین می شود. این مزیت زیبایی محیط را حفظ کرده و هزینه ها را کاهش می دهد.

پنل هاي اضطراري هوشمند 6 وات پایا 

مدیریت هوشمند شارژ و دشارژ : کلیه اعمال شارژ و دشارژ بطور هوشمند مدیریت می شوند. حفاظت کامل باتري و افزایش طول عمر آن ، 

راندمان باال و قدرت زیاد ، شارژ سریع باتري و کاهش مصرف بیکاري از دست آوردهاي مدیریت هوشمند می باشد.

برخی از مشخصات فنی پنل هاي اضطراري هوشمند 6 وات پایا در جدول زیر درج شده است.

محدوده ولتاژ ورودي  محدوده دماي محیط توان با برق شهر مدت نوردهی اضطراري  مدت شارژ باتري 

165V - 265V -15.......55C 6 وات 3 ساعت 3 ساعت

توان نوردهی اضطراري

5W & 2.5W

طول عمر باتري  طول عمر پنل

>50000H< 800 سیکل 

باتري هاي پر قدرت لیتیوم یون : باتري محصوالت روشنایی اضطراري پایا لیتیوم یون است که در وسایل امروزي مانند موبایل ، لپ تاپ 

، ماشین هاي الکتریکی و .... استفاده می شوند. باتري لیتیوم یون قدرت زیاد و طول عمر باالیی دارد. همچنین نسبت به نسل قدیم باتري هاي 

پنل هاي اضطراري هوشمند 6 وات پایا در انواع روکار و توکار در دو گروه زیر تولید می شوند :

مدل هاي پنل اضطراري هوشمند 6 وات پایا 

پنل هاي اضطراري با پیشوند            : پنل هاي این گروه فقط با باتري نوردهی می کنند. هنگام قطع برق شهر بطور آنی و اتوماتیک روشن
شده و به مدت 3 ساعت با باتري نوردهی می کند. سیم کشی این گروه ساده تر بوده و فقط به فاز و نول برق شهر احتیاج دارد.

پنل هاي اضطراري با پیشوند            : پنل هاي این گروه بار برق شهر و باتري نوردهی می کنند. در حالت عادي با برق شهر و هنگام قطع 

 برق بطور آنی و اتوماتیک روشن شده به مدت 3 ساعت با باتري نوردهی می کند. براي سیم کشی این گروه عالوه بر فاز و نول برق شهر به  
سیم برگشت کلید هم نیاز می باشد. کلید براي روشن و خاموش کردن پنل در حالت عادي استفاده می شود.

پنل هاي اضطراري گروه               ، نوردهی فقط با باتري

PAYA PEM-5W
این مدل فقط با باتري نوردهی می کند. هنگام قطع برق پنل بطور 

اتوماتیک و آنی روشن شده و به مدت 3 ساعت با توان ثابت 5 
وات با باتري نوردهی می کند. این مقدار براي تامین روشنایی اضطراري

40 متر مربع کافی است.

براي سیم کشی فقط به فاز و نول نیاز می باشد.

ابعاد توکار : قطر داخلی 7 و قطر خارجی 11 سانتیمتر

ابعاد روکار : قطر 11 و ارتفاع 3/8 سانتیمتر

PAYA PEM-2.5W
این مدل فقط با باتري نوردهی می کند. هنگام قطع برق پنل بطور 

اتوماتیک و آنی روشن شده و به مدت 3 ساعت با توان ثابت 2/5 
وات با باتري نوردهی می کند. این مقدار براي تامین روشنایی اضطراري

24 متر مربع کافی می کند. 

براي سیم کشی فقط به فاز و نول نیاز می باشد.

ابعاد توکار : قطر داخلی 7 و قطر خارجی 11 سانتیمتر

ابعاد روکار : قطر 11 و ارتفاع 3/8 سانتیمتر

PEM

PEN

PEM

قابل شارژ مزایاي زیادي دارند.



پنل هاي اضطراري گروه               ، نوردهی با برق شهر و با باتري

PAYA PEN5-6W
این مدل با برق شهر و باتري نوردهی می کند. در حالت عادي با 

برق و هنگام قطع برق بطور اتوماتیک و آنی به مدت 3 ساعت
با توان ثابت 5 وات با باتري نوردهی می کند.این مقدار براي تامین

روشنایی اضطراري 40 متر مربع کافی است.

براي سیم کشی به فاز ، نول و برگشت کلید نیاز می باشد.

ابعاد توکار : قطر داخلی 7 و قطر خارجی 11 سانتیمتر

ابعاد روکار : قطر 11 و ارتفاع 3/8 سانتیمتر

PAYA PEN2.5-6W
این مدل با برق شهر و باتري نوردهی می کند. در حالت عادي با 

برق و هنگام قطع برق بطور اتوماتیک و آنی به مدت 3 ساعت
با توان ثابت 2/5 وات با باتري نوردهی می کند. این مقدار براي تامین

روشنایی اضطراري 24 متر مربع کافی است.

براي سیم کشی به فاز ، نول و برگشت کلید نیاز می باشد.

ابعاد توکار : قطر داخلی 7 و قطر خارجی 11 سانتیمتر

ابعاد روکار : قطر 11 و ارتفاع 3/8 سانتیمتر

ابعاد پنل هاي اضطراري هوشمند 6 وات پایا 

PEM5W   PEM2.5W توکار :
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بسته باتري  

تمامی مدل هاي روکار  

3*11*11  سانتیمتر 3*11*11  سانتیمتر

باتري و درایور اضطراري داخل پنل جا گذاري شده است.

PEN

توکار :
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بسته باتري پنل هاي اضطراري هوشمند 6 وات پایا 

باتري پنل هاي اضطراري پایا لیتیوم یون می باشد که طول عمر آن بیش از 800 سیکل شارژ و دشارژ کامل است. طول عمر باتري در شرایط 

معمول بیش از 5 سال بوده و به وفور در بازار موجود است. باتري با فیش به پنل متصل شده و به سادگی تعویض می شود.

ظرفیت بسته باتري آرایش بسته باتري  مدت زمان شارژ کامل 

Li-Ion  2600MA 1S <3H

ولتاژ بسته  باتري 

3.7V

 مشخصات باتري مدل هاي                                                   در جدول زیر درج شده است

طول عمر  

>800CYCLES

ظرفیت بسته باتري آرایش بسته باتري  مدت زمان شارژ کامل 

Li-Ion  2200MA 2S <3H

ولتاژ بسته  باتري 

7.4V

طول عمر  

>800CYCLES

 مشخصات باتري مدل هاي                                              در جدول زیر درج شده است

در صورت هر گونه سوال ، لطفا به واتس آپ شرکت 09034153824 پیام دهید. این خط امکان مکالمه ندارد. لطفا پیام دهید.

PEM2.5W , PEN2.5-6W

PEM5W , PEN5-6W



PEM5Wراهنماي نصب پنل اضطراري هوشمند پایا مدل

کاهش تدریجی نور در ابتداي نوردهی :

با توان 5 وات ثابت  این مدل فقط قابلیت نوردهی با باتري را دارد. هنگام قطع برق شهر بطور اتوماتیک و آنی روشن شده و مدت 3 ساعت 
با باتري نوردهی می کند که براي روشنایی اضطراري 45 متر مربع کفایت می کند. 

 تطبیق چشم با نور محیط به زمان نیاز دارد. به همین دلیل در ابتداي روشن شدن ، پنل با توان باال نوردهی کرده در عرض 3 دقیقه بتدریج
 تا 5 وات کاهش می یابد و تا پایان دشارژ با توان 5 وات ثابت و مقدار نور 450 لومن نوردهی می کند.  

 کلیه اعمال شارژ و دشارژ پنل بطور اتوماتیک و هوشمند انجام شده و نیاز به هیچ کنترل دستی نمی باشد. مدیریت هوشمند طول عمر باالي  
 باتري ، شارژ سریع باتري ، راندمان و قدرت باال و کاهش مصرف بیکاري را به همراه دارد.

محدوده ولتاژ ورودي  مدت نوردهی اضطراري  مدت زمان شارژ کامل 

175V - 265V AC 3H <3H

مقدار نور اضطراري 

0Lm  5W45

 برخی از مشخصات فنی این مدل در جدول زیر درج شده است.

1 - براي پنل روکار بست پنل را در محل مورد نظرتان نصب کنید. براي پنل توکار باتري و درایور اضطراري را در سقف کاذب قرار دهید.

2 - سیم فاز و نول برق شھر را بھ پنل متصل کنید. ترتیب سیم ھا فرق نمی کند.

 3- فیش باتري را متصل کنید. اگر باتري شارژ کافی داشته باشد. پنل روشن می شود. اگر شارژ کافی نباشد پنل روشن نمی شود. در هر صورت

5 - پنل را در محل نصب کنید.

4 - برق را وصل کنید. اگر پنل در مرحله 3 روشن شده باشد خاموش می شود. در هر صورت به مرحله بعد بروید.

 به مرحله بعد بروید.

 عمر باتري پنل بیش از 800 سیکل شارژ و دشارژ کامل است که در شرایط معمول بیشتر از 5 سال می باشد. باتري یک فیوز دارد که در
صورت اتصال کوتاه می سوزد. براي تعویض از فیوز شیشه اي 5 آمپر مغمولی استفاده کنید. جهت تعویض باتري مراحل زیر را دنبال فرمایید :   

 - برق را قطع کنید. پنل را باز کرده و فیش باتري را جدا کنید.

 - باتري با چسب فوم دار به پنل چسبیده است باتري قدیمی را از پنل جدا کرده باتري جدید را جایگزین کنید.

 - فیش باتري را متصل کرده و پنل را در محل نصب کنید.

ظرفیت بسته باتري آرایش بسته باتري  مدت زمان شارژ کامل 

Li-Ion  2200MA 2S <3H

ولتاژ بسته  باتري 

7.4V

 مشخصات باتري این مدل در جدول زیر درج شده است

 شارژ و دشارژ هوشمند :

طول عمر  

> 50000H

 ابتدا برق را قطع کنید. 

 روش نصب و سیم کشی :

 روش تعویض باتري پنل :

طول عمر  

>800CYCLES

راندمان 

>%90

- پنل اضطراري پایا ایزوله نیست. براي تعویض باتري و سرویس ، حتما برق شهر را قطع کنید.

- قبل از اتصال به برق شهر ، به مدت طوالنی ( بیش از 5 روز ) فیش باتري را متصل نکنید و اگر براي تعمیرات ، برق مکان بیش  

از 5 روز قطع می شود. حتما فیش باتري را جدا کنید. در غیر اینصورت طول عمر باتري کاهش پیدا می کند.

توجه :

اگر در مرحله 3 پنل روشن نشده ، بعد از وصل برق شهر یکساعت براي شارژ باتري صبر کنید و سپس با قطع برق مرحله 3 را تست کنید.

کلیه محصوالت تولیدي شرکت گیو مدار دو سال گارانتی تعویض دارند.
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PEN5-6Wراهنماي نصب پنل اضطراري هوشمند پایا مدل

کاهش تدریجی نور در ابتداي نوردهی :

این مدل قابلیت نوردهی با برق شهر و باتري را دارد. در حالت عادي با توان 6 وات با برق شهر و هنگام قطع برق بطور اتوماتیک و آنی 
 براي روشنایی اضطراري 45 متر مربع کفایت می کند. روشن شده و مدت 3 ساعت با توان 5 وات ثابت با باتري نوردهی می کند که

 تطبیق چشم با نور محیط به زمان نیاز دارد. به همین دلیل در ابتداي روشن شدن ، پنل با توان باال نوردهی کرده در عرض 3 دقیقه بتدریج
 تا 5 وات کاهش می یابد و تا پایان دشارژ با توان 5 وات ثابت و مقدار نور 450 لومن نوردهی می کند.  

 کلیه اعمال شارژ و دشارژ پنل بطور اتوماتیک و هوشمند انجام شده و نیاز به هیچ کنترل دستی نمی باشد. مدیریت هوشمند طول عمر باالي  
 باتري ، شارژ سریع باتري ، راندمان و قدرت باال و کاهش مصرف بیکاري را به همراه دارد.

محدوده ولتاژ ورودي  مدت نوردهی اضطراري  مدت زمان شارژ کامل 

175V - 265V AC 3H <3H

مقدار نور اضطراري 

0Lm  5W45

 برخی از مشخصات فنی این مدل در جدول زیر درج شده است.

1 - براي پنل روکار بست پنل را در محل مورد نظرتان نصب کنید. براي پنل توکار باتري و درایور اضطراري را در سقف کاذب قرار دهید.

2 - سیم فاز به سیم قرمز پنل ، سیم نول به سیم آبی پنل و سیم برگشت کلید را به سیم زرد پنل متصل کنید.

 3- فیش باتري را متصل کنید. اگر باتري شارژ کافی داشته باشد. پنل روشن می شود. اگر شارژ کافی نباشد پنل روشن نمی شود. در هر صورت

 6 - پنل را در محل نصب کنید.

4 - برق را وصل کنید. اگر پنل در مرحله 3 روشن شده باشد خاموش می شود. در هر صورت به مرحله بعد بروید.

 به مرحله بعد بروید.

 عمر باتري پنل بیش از 800 سیکل شارژ و دشارژ کامل است که در شرایط معمول بیشتر از 5 سال می باشد. باتري یک فیوز دارد که در
صورت اتصال کوتاه می سوزد. براي تعویض از فیوز شیشه اي 5 آمپر مغمولی استفاده کنید. جهت تعویض باتري مراحل زیر را دنبال فرمایید :   

 - برق را قطع کنید. پنل را باز کرده و فیش باتري را جدا کنید.

 - باتري با چسب فوم دار به پنل چسبیده است باتري قدیمی را از پنل جدا کرده باتري جدید را جایگزین کنید.

 - فیش باتري را متصل کرده و پنل را در محل نصب کنید.

ظرفیت بسته باتري آرایش بسته باتري  مدت زمان شارژ کامل 

Li-Ion  2200MA 2S <3H

ولتاژ بسته  باتري 

7.4V

 مشخصات باتري این مدل در جدول زیر درج شده است

 شارژ و دشارژ هوشمند :

طول عمر  

> 50000H

 ابتدا برق را قطع کنید. 

 روش نصب و سیم کشی :

 روش تعویض باتري پنل :

طول عمر  

>800CYCLES

مقدار نور عادي 

0Lm  6W50

5 - کلید پنل را روشن کنید. پنل با برق شهر روشن می شود.

- پنل اضطراري پایا ایزوله نیست. براي تعویض باتري و سرویس ، حتما برق شهر را قطع کنید.

- قبل از اتصال به برق شهر ، به مدت طوالنی ( بیش از 5 روز ) فیش باتري را متصل نکنید و اگر براي تعمیرات ، برق مکان بیش  

از 5 روز قطع می شود. حتما فیش باتري را جدا کنید. در غیر اینصورت طول عمر باتري کاهش پیدا می کند.

توجه :

اگر در مرحله 3 پنل روشن نشده ، بعد از وصل برق شهر یکساعت براي شارژ باتري صبر کنید و سپس با قطع برق مرحله 3 را تست کنید.

کلیه محصوالت تولیدي شرکت گیو مدار دو سال گارانتی تعویض دارند.
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