AQT0441E-EN
2 - 2015

1/11

2/11

2015

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

/ ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ

ТОК СОҒУ, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ
ЖАРҚЫЛ ҚАУПІ БАР

Отключить оборудование от всех источников
питания перед началом его обслуживания.

Жабдыққа қызмет көрсетуден бұрын барлық
қуатты ажыратыңыз.

Несоблюдение этих инструкций приведет к
смертельному исходу или серьезной травме.

Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе
ауыр жарақатқа əкеледі.

ru

Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только
квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо
последствия эксплуатации этого оборудования.
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Электр жабдықты тек білікті қызметкерлер орнатуы, пайдалануы, қызмет көрсетуі жəне техникалық қызмет
көрсетуі керек. Schneider Electric осы материалды пайдаланудан туындаған ешбір салдарларға жауапты
болмайды.
2015
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Световые колонны Ø100
ГАБАРИТЫ
1 блок

2 блока

3 блока

4 блока

5 блоков

УСТАНОВКА

Надежно установите на прочной поверхности с минимальной вибрацией.
Изделие устанавливайте вертикально, как показано на рисунке, чтобы
обеспечить указанный класс защиты IP.
Резиновая прокладка

Направление для зуммера

Кабельный вывод

• При установке данные устройства закрывают отверстие на корпусе типа 1
площадью не более 0,486 кв. дюйма (313,55 мм²).

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Металлическая крепежная плита
Г-образный монтажный кронштейн

ПРОВОДКА (Пример проводки для 5 блоков)
Разомкнутый коллектор NPN
напряжение питания
* Непрерывный звук зуммера
(Только тип XVC 1••SK)
** Прерывистый звук зуммера
* Отключить электропитание до начала монтажа и проводки.
* Плавкий предохранитель в комплектацию поставки изделия
не входит и предоставляется заказчиком.
Заизолируйте концы неиспользуемых проводов.

Колебания напряжения не должны превышать 10%.
Не используйте с источником электропитания, броски напряжения которого
превышают 1 кВ 1,2/50 мс, а напряжение шумов превышает 2 кВ 5/50 нс).
Добавьте втулку и необходимые присоединяемые принадлежности.
«ВКЛ.» для освещения

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ СИГНАЛИЗАЦИИ
Дисковый регулятор громкости
Громкость электронного зуммера можно отрегулировать в диапазоне от макс. 85 дБ до мин.
60 дБ посредством внешнего дискового регулятора (только в устройствах типа XVC 1••SK).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМОМ ОСВЕЩЕНИЯ И МИГАНИЯ
Для переключения между режимами освещения и мигания используйте встроенный в
каждый световой блок DIP-переключатель.
Управлять частотой мигания также можно с помощью соответствующего контроллера.
Диапазон регулировки частоты мигания: 0,7—3,0 Гц.
Различные световые блоки не синхронизируются.

МОДИФИКАЦИЯ СВЕТОВЫХ БЛОКОВ
Верхняя крышка

Корпус

Плоская шайба

Световые блоки

Винт с головкой (M4)

Уплотнительное кольцо

Разъем

До модификации светового блока отключите электропитание.
Снимите верхнюю крышку, вывинтив два винта с головками.
Отсоедините разъемы проводки от каждого светового блока.
Поместите световые блоки в требуемое положение.
Установите деталь А (выступ) в деталь В (углубление), как показано на рисунке.
При сборке световой колонны обязательно используйте все детали.
Для обеспечения класса защиты IP проверьте правильность посадки уплотнительных колец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зуммер

Номер
компонента

Световой Токопотребление
блок
(мА)

Нет

Зуммер

Номер
компонента

Световой Токопотребление
блок
(мА)

Да

Материалы: Верхняя крышка :
Цветные линзы :
Корпус
:
Диапазон рабочих температур
Диапазон влажности при работе
Рабочая атмосфера
Класс защиты
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Относительная влажность
(без образования конденсата)
без коррозионно-активного газа (например, хлора)
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Жарық беруші сигнал Ø100
ӨЛШЕМДЕР
1-құрал

2-құрал

3-құрал

4-құрал

5-құрал

ОРНАТУ

Дірілі аз қатты бетке бекітіп орнатыңыз.
IP сипаттамасын сақтау үшін, өнімді тік бағытта көрсетілгендей орнатыңыз.
Резеңке тығыздатқыш

Дабыл бағыты

Кабель шығысы

• Бұл құрылғылар орнатылған кезде 0,486 дюйм² (313,55 мм²) өлшемінен артық
болмайтын 1-түріндегі корпус саңылауын жабады.

ҚОСЫМША БӨЛШЕКТЕРДІ ОРНАТУ
Метал бекіту тақтасы
L пішімді орнату кронштейні

СЫМДЫ БАҒЫТТАУ (5-құрылғыда сымды бағыттаудың мысалы)
NPN ашық коллекторы
желілік кернеу
* Дабылдың үздіксіз дыбысы
(XVC 1••SK түрі ғана)
** Дабылдың жүйелі дыбысы
* Орнату жəне сымды бағыттау кезінде қуатты өшіріңіз.
* Сақтандырғыш өніммен бірге берілмейді жəне тұтынушы
тарапынан сатып алынуы тиіс.
Пайдаланылмаған сымдардың шеттерін оқшаулаңыз.

Кернеу ауытқуы 10% артық болмауы тиіс.
Импульстік кернеуі (1кВ 1,2 / 50 мс) мен шу кернеуі (2кВ 5 / 50 нс)
артық болатын қуат көзінде пайдаланбаңыз.
Оқшаулау төлкесін қосу жəне керек-жарақтарды бекіту қажет.
Шам үшін "ON" (Қосулы)

ДАБЫЛ ДЕҢГЕЙІН ТЕҢШЕУ
Дыбыстық деңгей дискісі
Электрондық дабылдың дыбыс деңгейі макс. 85 дБ жəне мин. 60 дБ арасында сыртқы
басқару дискісінің (XVC 1••SK түрі ғана) көмегімен ауыстырыла алады.

ЖАРЫҚ ЖƏНЕ ЖЫПЫЛЫҚТАУ АРАСЫНДАУ АУЫСТЫРЫП ҚОСУ
Жарық жəне жыпылықтау арасындау ауысып қосылу үшін əр шам құралына ендірілген
DIP қосқышын пайдаланыңыз.
Жыпылықтау жылдамдығы, сондай-ақ, жыпылықтайтын жылдамдықты басқару құралының
көмегімен басқарыла алады.
Жылдамдықтың басқарылатын ауқымы - 0,7 Гц - 3,0 Гц.
Түрлі шам құралдарын синхрондау мүмкін емес.

ШАМ ҚҰРАЛЫН АУЫСТЫРУ
Жоғарғы қақпақ

Корпус

Тегіс шайба

Шам құралдары

Басы бар бұранда (М4)

Тығыздатқыш сақина

Коннектор

Шам құралын ауыстыру орындалған кезде қуат көзін өшіріңіз.
Екі басы бар бұранданы алу арқылы жоғарғы қақпақты алып тастаңыз.
Əр шам құралының сымды коннекторларын ажыратыңыз.
Шам құралдарын қажет күйге орнатыңыз.
А (проекция) күйін В (ойыс) күйіне суретте көрсетілгендей орналастырыңыз.
Жоғарғы шамды қайта жинау кезінде ешбір бөлшектерді қалдырып кетпеңіз.
IP сипаттамасына сəйкес болуы үшін, тығыздатқыш сақиналардың тиісінше тығыздалғанына көз жеткізіңіз.

СИПАТТАМАЛАР
Дабыл

Бөлшек
нөмірі

Шам
құралы

Ток тұтынылуы
(мА)

Жоқ

Дабыл

Бөлшек
нөмірі

Шам
құралы

Ток тұтынылуы
(мА)

Иə

Материалдар: Жоғарғы қақпақ

:
Түрлі-түсті линза :
Корпус
:

Жұмыс температурасының ауқымы
Жұмыс ылғалдылығының ауқымы
Жұмыс ортасы
Қорғау дəрежесі

СЫ (конденсатсыз)
коррозиялы емес газ (мыс.: хлор)
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