
 

 

Monteringsanvisning 

KC LED markering-/ledelys 
El nr 6685004 
Type: KCW013SC 
 
Viktig! Produktet skal kun installeres av autoriserte elektrikere 
 

Tekniske spesifikasjoner 

Spenning  Arbeidstemp Tetthetsgrad Lyskilde Batteri Leseavstand 

230 V AC 
50 Hz 

-10 til +50°C 
IP 54 (65 som 

opsjon) 
LED 

NiMH 4,8 V  

3 times backup 
30 m  

 

Montering: 

• Del armaturen og fjern alle løse deler fra bundelen. Bor hull til skrue, og fjern svekkelse for kabelinnføring 

• Fest bundelen til underlaget med egnet festemateriell 

• Tilkoblingsalternativer (koblingsskjema under) 

o Ledelys – kabel tilkobles N og L 

o Markeringslys – Kabel tilkobles N og L’, og det legges en lask mellom L og L’ 

• Påse at LED lysene kobles til med LED "stripen" 

• Klikk sammen reflektoren til bundelen og påse at denne sitter godt 

• Skal armaturen brukes som ledelys, kan man bruke den med eller uten den transparente diffusoren 

• Skal armaturen brukes som markeringslys, setter man inn riktig piktogram, og deretter den hvite diffusoren på baksiden 
av piktogrammet for en riktig lysgjenngivelse 

 

Koblingsskjema: 

 

 

 

 

 

 
Funksjon: 

For at armaturen skal ha riktig funksjonalitet må den lades i minst 24 timer. Armaturen har automatisk selvtest funksjon.  

Sykluser for automatisk test: 

Hver uke: 30sek. Hvert år: 3 timer 

 

Funksjonstest kan også aktiveres manuelt ved å trykke inn testknappen. Funksjoner for testknappen og LED lysene er 

er beskrevet under: 

LED kombinasjon Funksjon 

Lysende grønn LED Normal 

Blinkende grønn LED Ladefeil (utfør full reset) 

Blinkende grønn LED, lysende rød LED Batterifeil ved kort test 

Blinkende gul LED, lysende rød LED Feil på lyskilde 

Alle dioder blinker Selv test blir utført 
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Testknapp 
Blinkende gul 
LED 

Funksjon 

2 sek. 2x Kort test (30 sek.) 

5 sek. 5x Reset driftstid 

7 sek 7x Reset error 

>10 sek. 10x Full reset 

Markeringslys Ledelys 


