
PEN5-8Wراهنماي نصب درایور اضطراري هوشمند پایا مدل

کاهش تدریجی نور در ابتداي نوردهی :

این مدل پنل هاي 6 تا 8 وات 300 میلی آمپر را راه اندازي می کند. استفاده از پنل با توان باالتر به درایور صدمه زده و شامل گارانتی نمی شود. با تغیییر در 

سیم کشی به دو صورت زیر قابل استفاده است :

 براي تطبیق چشم با نور محیط ، پنل در ابتداي حالت اضطراري با توان باال نوردهی کرده و در عرض 3 دقیقه اولیه بتدریج کاهش یافته تا به 5 وات برسد.

 اعمال شارژ و دشارژ بطور اتوماتیک و هوشمند کنترل می شود و نیاز به هیچ کنترل دستی ندارد. با مدیریت هوشمند باتري کامال حفاظت می شود.  

محدوده ولتاژ ورودي  مدت نوردهی اضطراري  مدت زمان شارژ کامل 

175V - 265V AC 3H <3H

مقدار نور اضطراري 

0Lm5W = 45

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

4 - برق را وصل کنید. پنل خاموش می شود. 

باتري ، برق شهر را قطع کرده و پنل را در حالت اضطراري تست کنید. 
 اگر پنل در مرحله 3 روشن نشده است. پس از یکساعت وصل برق شهر جهت شارژ 

باتري لیتیوم یون بوده که قدرت و طول عمر باالیی دارد و در سیستم هاي امروزي استفاده می شود. طول عمر آن در شرایط معمول بیش از 5 سال است. 

ظرفیت بسته باتري آرایش بسته باتري  مدت زمان شارژ کامل 

Li-Ion  2200MA 2S <3H

ولتاژ بسته  باتري 

7.4V

مدیریت هوشمند شارژ و دشارژ :

طول عمر  

> 50000H

1 -  ابتدا برق را قطع کنید. 

 روش سیم کشی نوردهی فقط با باتري :

 باتري درایور اضطراري پایا :

طول عمر  

>800CYCLES

مقدار نور عادي 

توان نامی پنل

 براي سیم کشی نیاز به درایور برق شهر نیست. در شکل زیر سیم کشی

 نشان داده شده است. براي نصب مراحل را دنبال فرمایید : 
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فاز مستقیم

نول 

برگشت کلید

فاز تشخیص
درایور اضطراري پایا

درایور برق شهر

2 - سیم کشی را مانند شکل زیر انجام دهید.

3 - فیش باتري درایور اضطراري را وصل کنید. پنل با باتري روشن می شود. اگر

 باتري شارژ نباشد. پنل روشن نمی شود. در هر صورت به مرحله بعد بروید.

نوردهی فقط با باتري : پنل هنگام قطع برق به طور اتوماتیک و آنی روشن شده و با توان 5 وات ثابت به مدت 3 ساعت نوردهی می کند.

نوردهی با برق و باتري : در حالت عادي پنل با توان نامی با برق و هنگام قطع برق بطور اتوماتیک و آنی با توان 5 وات ثابت بمدت 3 ساعت نوردهی می کند.

 روش سیم کشی نوردهی با برق شهر و باتري :

4 - برق را وصل کنید. پنل خاموش می شود. 

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

پس از 1 ساعت ، با قطع برق پنل را در حالت اضطراري تست کنید. 
 اگر پنل در مرحله 3 روشن نشده برق شهر را جهت شارژ باتري وصل کنید و 

1 -  ابتدا برق را قطع کنید. 

 براي سیم کشی نیاز به درایور برق شهر نیز است. در شکل زیر سیم کشی

 نشان داده شده فاز تشخیص بطور دایم به درایور اضطراري متصل است و با

  قطع آن پنل با باتري نوردهی می کند. براي نصب مراحل زیر را دنبال کنید : 

2 - سیم کشی را مانند شکل زیر انجام دهید.

3 - فیش باتري درایور اضطراري را وصل کنید. پنل با باتري روشن می شود. اگر

 باتري شارژ نباشد. پنل روشن نمی شود. در هر صورت به مرحله بعد بروید.
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فاز درایور اضطراري پایا

نول

 6W-8W 300MA

اعتماد شما ، اعتبار ماست

تاریخ تاسیس : 1377      شماره ثبت : 144660

- درایور اضطراري پایا ایزوله نیست. براي تعویض باتري و سرویس ، حتما برق شهر را قطع کنید. توجه :
- درایور برق شهر که به درایور اضطراري متصل می شود. باید ایزوله باشد.

- قبل از اتصال به برق شهر ، به مدت طوالنی ( بیش از 5 روز ) باتري را به درایور اضطراري متصل نکنید. در غیر اینصورت طول عمر باتري کاهش پیدا می کند.

 در صورت اتصال کوتاه باتري فیوز آن می سوزد. آنرا با فیوز شیشه اي معمولی 5 تا 10 آمپر تعویض کنید. 

فیوز باتري 



سیم کشی براي نوردهی با برق و باتري :

PAYAPAYAباالست دو المپ مدل  PEN5-8W  درایور اضطراري مدل

کاربرد آن براي پنل هایی با توان 6 تا 8 وات با جریان 300 میلی آمپر 

با باتري بمدت 3 ساعت با توان 5 وات ثابت نوردهی می کند.

نوردهی فقط با باتري : هنگام قطع برق شهر پنل بطور اتوماتیک و آنی 

است. و با تغییر در سیم کشی به دو صورت زیر قابل استفاده است :

نوردهی با برق شهر و باتري : پنل در حالت عادي با برق شهر با توان نامی نوردهی

کرده و هنگام قطع برق بطور اتوماتیک و آنی بمدت 3 ساعت با توان 5 وات 

کاهش تدریجی نور در ابتداي نوردهی :

 براي تطبیق چشم ، در ابتداي حالت اضطراري پنل با توان باال نوردهی می کند و در عرض 3 دقیقه اولیه بتدریج کاهش یافته تا به 5 وات برسد.

محدوده ولتاژ ورودي  مدت نوردهی اضطراري  مدت زمان شارژ کامل 

175V - 265V AC 3H <3H

مقدار نور اضطراري 

0Lm5W = 45

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

طول عمر  

> 50000H

مقدار نور عادي 

توان نامی پنل

P
A

N
E

L
 : 6

W
-8

W
 3

0
0
M

A

+
_

+
_

فاز مستقیم

نول 

برگشت کلید

درایور اضطراري

درایور برق شهر

ظرفیت بسته باتري آرایش بسته باتري  مدت زمان شارژ کامل 

Li-Ion  2200MA 2S <3H

ولتاژ بسته  باتري 

7.4V

طول عمر  

>800CYCLES

مشخصات فنی بسته باتري :

  PEN5-8W

23m
m

78mm 40mm

ثابت با باتري نوردهی می کند. 

ابعاد درایور :

سیم کشی براي نوردهی فقط با باتري :
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فاز مستقیم

نول 

درایور اضطراري

  PEN5-8W

در هر دو نوع سیم کشی الزم است پنل 6 تا 8 وات 300 میلی امپر بوده 

همچنین در سیم کشی نوردهی با برق شهر و باتري الزم است درایور

برق شهر ایزوله باشد در غیر اینصورت درایور اضطراري صدمه دیده 

و شامل گارانتی نمی شود. 

توجه :

اعتماد شما ، اعتبار ماست

تاریخ تاسیس : 1377      شماره ثبت : 144660


