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Návod k instalaci a obsluze 
 
Autonomní nouzová svítidla, design K3 

 
Technické údaje 
Pozorovací vzdálenost:  27 m 
Napájecí napětí:  230 V 50 Hz 
Příkon svítidla:  6,5 W 
Doba autonomie:  3h/8h, nastavitelné 

Pracovní teplota:  -5 °C až +35 °C 

Světelný zdroj:  LED 
Třída izolace:  II 
Krytí:  IP 44 
Způsob montáže:  nástěnná, stropní (volitelně závěsná konzola nebo pendy)  

 
Autonomní nouzové svítidlo plně v souladu s normami ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ISO 7010 a ČSN EN 
1838 pro montáž na stěnu nebo strop s jednostranným nebo oboustranným piktogramem. Možnost volby trvale 
nebo nouzově svítícího režimu (volitelné pomocí přepínače). Dodávané včetně sady zásuvných piktogramů (šipka 
vlevo, vpravo, nahoru a bílá fólie pro jednostranné použití).  

 
    Bezpečnostní pokyny: 

Upozornění: Práci se síťovým napětím 230V může provádět pouze osoba znalá ve smyslu vyhl.  

                       50/78 Sb.. Před samotnou instalací je nutné vypnout napájecí napětí.  
Poznámka: K dosažení plné funkční autonomního nouzového svítidla, je nezbytně nutné plně  
                     dobít baterii minimálně po dobu 24 hodin. 
Upozornění: Škody způsobené nedodržováním těchto pokynů ruší platnost záruky. Nepřijmeme  
                       žádnou odpovědnost za jakékoliv následné škody způsobené nedodržováním  
                       těchto pokynů. Před uvedeném tohoto nouzového svítidla do provozu je nutné si         
                       pečlivě prostudovat tyto provozní pokyny. 

Rozměrový obrázek: Příprava:  

  
K3 (NLK3U003SC) Strhněte ochranné fólie na obou stranách 

Důležité: Pro správnou funkci svítidla se vždy ujistěte, že jsou baterie vyměňovány dle požadavků 
a předpisů. Po výměně baterie, nevyhazujte staré baterie do komunálního odpadu. Nečistěte 
svítidlo kyselými čistícími prostředky. 

Funkce zkušebního tlačítka Význam LED ukazatele 
Testovací tlačítko Zelená LED 

dioda 
Stav 

Stiskněte tlačítko po dobu 1 sekundy Vypnuto Nouzový provoz 1 sekunda 
Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekundy Bliká Funkční zkouška 30 sekund 
Stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund 

Rychlé blikání 
Zkouška pro plnou jmenovitou 
dobu provozu 3 h/8 h 
Podle nastavení SW2 

Stiskněte tlačítko znovu po dobu 5 
sekund Vypnuto Zastavení zkoušky pro plnou 

jmenovitou dobu provozu 
Stiskněte po dobu 15 sekund  

 Resetování systému 

Chybové hlášení je resetování po napravení chyby a vykonání nové krátké zkoušky  
(pozn. stisk testovacího tlačítka po dobu 1s). 

280 

 
 

 

Trvale svítí 
Bez chyby 

Bliká 
Probíhající funkční zkouška 

Rychlé blikání 
Probíhající zkouška pro jmenovitou dobou provozu 

Trvale svítí 
Zkouška pro jmenovitou dobu provozu selhala 

Bliká 
Svítidlo je poškozené 

Rychlé blikání 
Poškozená baterie 

Chyba síťového napájení a 
provoz z baterie (dioda nesvítí) 
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Montáž a nastavení 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
Nástěnná montáž 

 

 
 
 

 
Stropní montáž 

 

 
 

 

 
 

 
 

M ... trvale svítící režim 
NM ... nouzově svítící režim 

 
 

 
 

3 h = doba autonomie 3 hod. 
8 h = doba autonomie 8 hod. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Popis funkce autotest: 

První funkční zkouška proběhne do 7 dnů po zprovoznění v náhodnou dobu. Následně bude zkouška 
funkčnosti probíhat za 7 dnů. 
První zkouška pro plnou jmenovitou dobu provozu proběhne náhodně do 52 týdnů od zprovoznění. 
Následně bude zkouška pro plnou jmenovitou dobu provozu proběhne každých 52 týdnů. Zkouška pro 
plnou jmenovitou dobu provozu trvá 3 nebo 8 hodin v závislosti na nastavení DIP přepínače SW2. 
V případech selhání síťového napájení v průběhu zkoušky pro plnou jmenovitou dobu provozu, přejde 
svítidlo do nouzového režimu tzn. bude napájeno z baterie. 
Pokud není baterie plně nabita po selhání síťového napájení, bude zkouška pro plnou jmenovitou dobu 
provozu přesunuta do doby, než bude baterie zcela nabita po obnovení síťového napájení. 


