
 

PELEKIS ELECTRONICS      ISO9001/2015 member   

REV 1.0 February 23, 2016 
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Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες , για να λάβετε     

όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής. 
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Ελεγκηής θωηιζμού LED 

με λειηοσργία Dimmer και τρονοδιακόπηη 
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Απηή ε ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε θσηηζκό αλειθπζηήξα κε LED, όηαλ απαηηείηαη θύξηνο 

θαη εθεδξηθόο θσηηζκόο πςειήο πνηόηεηαο. 

Δίλαη εμνπιηζκέλε κε ηζρπξό νδεγό LED ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία ηξνθνδνζίαο (SMPS). 

Πεξηιακβάλεη επίζεο δηάθνξα θπθιώκαηα πξνζηαζίαο, δηαθόπηε θύξηνπ / γξήγνξνπ backup κπα-

ηαξίαο, θνξηηζηή κε κηθξνειεγθηή, κπαηαξία ηύπνπ SLA 12V, ξπζκηζηή ECO LED κε πξνγξακκα-

ηηδόκελε θαζπζηέξεζε θαη μερσξηζηό ηειερεηξηζηήξην θαη ζπλερή παξαθνινύζεζε κπαηαξίαο. 

Γεληθή πεξηγξαθή: 

Πξνδηαγξαθέο: 

  Counts Unit Tolerance   

Ολνκαζηηθή ηάζε εηζόδνπ 230 V AC - 

πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο εηζόδνπ 50 Hz 50  to 60 

Σάζε εμόδνπ νδήγεζεο LED
1
 12 V DC +/- 5% 

Ρεύκα νδήγεζεο εμόδνπ 
1
 1,66 A - 

Κπκάησζε ηάζεο εμόδνπ DC 
1
 33 mV Τυπική τιμή 

Σάζεο θόξηεζεο κπαηαξίαο
1
  13.8 V DC - 

Απόδνζε ηζρύσο 80.2 % Σε πλήρεσ φορτίο 

Αζθάιεηα εηζόδνπ 1 A Fast blow 

Γηάξθεηα ζπζηήκαηνο ζε θαηά-
ζηαζε εθηάθηνπ θσηηζκνύ
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1.5 Ώρεσ - 

Όξην ελεξγνπνίεζεο πξνζηαζί-
αο ππέξηαζεο εμόδνπ DC 

15 V +/-2% 

Όξην ελεξγνπνίεζεο πξνζηαζί-
αο ππεξέληαζεο εμόδνπ DC 

2 A Τυπική τιμή 

Όξην ελεξγνπνίεζεο πξνζηαζί-
αο ππέξηαζεο εηζόδνπ 

AC  
265 V AC Τυπική τιμή 

Όξην ελεξγνπνίεζεο πξνζηαζί-
αο ππόηαζεο εηζόδνπ 

AC  
195 V AC Τυπική τιμή 

Enclosure ABS IP65  - 

Γηαζηάζεηο (ρηι) Π110 Μ210 Υ70 

Βάξνο 980 γρ  - 

Οη παξαπάλσ αξηζκνί κεηξήζεθαλ ζηελ ππνδνρή MAIN. Σέζζεξα θώηα LED INTELCO ζπλδένληαη κε ηελ 
ππνδνρή MAIN θαη ηα 2 LED ζπλδένληαη κε ηελ ππνδνρή MAIN / EMERGENCY. Η θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ ήηαλ 50%> ΒΑΣ> 25%. Η ηξέρνπζα κέηξεζε ήηαλ ζπλερήο DC. 

Η παξαπάλσ δηάξθεηα αλακνλήο κεηξήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο ην έλα  LED Light πνπ ζπλδέζεθε ζην βύζκα EMER-

GENCY θαη ε θσηεηλόηεηα κεηώζεθε ζην 30% κεηά από ηξεηο ώξεο ζπλερνύο ηξνθνδνζίαο ηεο κπαηαξίαο. 

(1) 

(2) 
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σνδέζεις: 

Η συσκευή FRWD0805 μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορες ρυθμίσεις σύνδεσης και με παραλλαγές στους συνδ

υασμούς φορτίων ( με τη χρήση των φώτων LED ) . Μια τυπική ρύθμιση σύνδεσης αποτελείται από: 

Τέσσερα υωτιστικά  LED ως “MAIN” ,  2 υωτιστικά  LED ως “MAIN/EMERGENCY”  , 2 υωτιστικά  LED ως 

“EMERGENCY” . 

Μηα κπαηαξία, έλαο απνκαθξπζκέλνο δηαθόπηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ECO DIMMER θαη κηα ζεηξήλα 

DC. Σν ηππηθό δηάγξακκα ζύλδεζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.Η ιεηηνπξγία θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. 

Στήμα1 

FRWD0805 Operating modes 

Τρόπος Λειτουργίας 
INTELCO LED Light    
ςυνδεδεμζνα ςτον  

“MAIN” κοννζκτορα 

INTELCO LED Lights 
ςυνδεδεμζνα ςτον 

“EMERGENCY” κοννζ-
κτορα 

INTELCO LED Lights 
ςυνδεδεμζνα ςτον 

“MAIN/EMERG.” κον-
νζκτορα 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ  OFF  

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ OFF   

Πίνακας 1. FRWD0805 Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
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Λειηοσργία :  

Κανονική λειηοσργία:  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ AC 230V, ε ζπζθεπή FRWD0805 ζα νδεγήζεη ηηο 2 
νκάδεο θσηηζηηθώλ LED πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζηηο ππνδνρέο "MAIN" θαη/ή "MAIN / EMERGENCY" 
θαη παξακέλνπλ ελεξγνπνηεκέλεο. Η 3ε νκάδα ησλ θώησλ LED πνπ ζπλδένληαη κε ην "EMERGENCY" 
παξακέλεη εθηόο ιεηηνπξγίαο. 

 Λειηοσργία 1 (Dip Switch 4=OFF) 
1
:  

-Όταν οι ακροδέκτες "R1-R2" είλαη βξαρπθπθισκέλνη, ηα θώηα ζα ιεηηνπξγνύλ ζην 100% ρσξίο 
θαζόινπ κείσζε. 

-Όταν οι ακροδέκτες "R1-R2" δελ είλαη βξαρπθπθισκέλνη, ηα θώηα ζα ζβήζνπλ κεηά από κηα πε-

ξίνδν θαζπζηέξεζεο πνπ επηιέγεηαη από ηα dip switch 1-2-3 (βι. Δηθόλα 2). Η έληαζε ηνπ θσηη-

ζκνύ κπνξεί λα αιιάμεη κε ην "DIM" dimmer. 

-Όταν οι ακροδέκτες "R1-R2" είλαη βξαρπθπθισκέλνη, ηα θώηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ επηινγή 
"DIM" (βι. Δηθόλα 2). 

-Όταν οι ακροδέκτες "R1-R2" δελ είλαη βξαρπθπθισκέλνη, ηα θώηα ζα ζβήζνπλ ηειείσο κεηά από 

κηα πεξίνδν θαζπζηέξεζεο πνπ επηιέγεηαη από ηνπο δηαθόπηεο dip switch 1-2-3 (βι. Πίλαθα 2). 

 Λειηοσργία  2 (Dip Switch 4=ON) 
1
:  

Σημείωση : Η ξύζκηζε ηνπ Trimmer "DIM" δελ έρεη θακία επίδξαζε θαηά ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε ρξόλνπ 
(Λεηηνπξγία 1 & 2). 

Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα ηνπ dip switch θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίζηξνθεο κέηξεζεο ρξόλνπ (Λεηηνπξγία 1 & 2) 
ζα ζηακαηήζεη ηελ θαηακέηξεζε θαη ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ζα θάλεη ή Dimming (Λεηηνπξγία 1) ή 
Off (Λεηηνπξγία 2). 

Λειτοσργία dip switch (βλέπε Πίνακα 3). (1) 
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Αριθμός 

 DIP Switch 
T1 T2 T3 

 
Χρονοκαθσζηέρηζη 

(λεπηά) 
 

Θέζη DIP Switch 

0 0  0 0 

1 0 0 5 

0 1 0 10 

1 1 0 15 

0 0 1 20 

1 0 1 25 

0 1 1 30 

1 1 1 35 

Πίνακας 2 

 
DIP Switch 4 

 
Σξόπνο Λεηηνπξγίαο 

Off Σξόπνο ιεηηνπξγίαο 1 

On Σξόπνο ιεηηνπξγίαο 2 

Πίνακας 3 

Ρσθμίζεις Dip Switch :  

Λειηοσργία έκηακηης ανάγκης 

Όταν η διακοπεί η τάση AC 230V ,η συσκευή FRWD0805 εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία έκτακτης  

ανάγκης. Η ομάδα "MAIN" των φωτιστικών LED  είναι τώρα απενεργοποιημένη και οι ομάδες ‘ MAIN/

EMERGENCY ’  & ’ EMERGENCY ’  είναι ενεργοποιημένες. 

Σε αυτή τη λειτουργία, η σύνδεση ‘ REMOTE ’  παραβλέπεται και τα φώτα θα λειτουργούν στο 100% χωρίς 

καθόλου dimming. Όταν η τάση δικτύου AC 230V είναι ξανά παρούσα, η συσκευή FRWD0805 επιστρέφει  
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Δραζηηριόηηηα 

LED  
Καηάζηαζη μπαηαρίας 

ON 

 

Η κπαηαξία έρεη θνξηίζεη 

πεξηζζόηεξν απν 90% 

 

Αλαιακπέο κε 

    ξπζκό:  0.5s on 

                 0.5s off 

 

Η κπαηαξία θνξηίδεηαη  

ζηελ πεξηνρή απν 50% έσο 

75% 

 

OFF 

Βιαβε κπαηαξίαο 

ή 

Η κπαηαξία είλαη απνζπλδε-

δεκέλε 

 

Φόρηιζη μπαηαρίας :  

 Χξεζηκνπνηείηε κόλν 12V - 1,3Ah SLA ηύπν κπαηαξίαο. 

 Ποηέ κελ ζπλδέεηε ηνπο πόινπο ηεο κπαηαξίαο αλάπνδα. 

 Απηή ε ζπζθεπή έρεη έλα LED γηα λα δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο (βιέπε 

πίλαθα 4). 

Πίνακας 4 
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Χαρακηηριζηικές θόρηιζης μπαηαρίας:  


