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1. Tester - Varaktighet

• funktionstest: 30 sekunder,

• automatiskt test: enligt enhetens nominella driftstid. 1h

2. Tester - Automatiskt testschema

• efter inkoppling är batteriet uppladdat efter 24h,

• funktionstest utförs regelbundet var 28:e dag,

• ett automatiskt test utförs regelbundet var 90-120 dag (slumpmässigt).

Notera! Om det skett ett strömavbrott före eller under testet, kommer processen skjutas upp 1 timme för funktionstest och 24 timmar för autotest.

3. Manuella tester

• funktionstestet kan startas genom att bygla testterminalerna (inte längre än 4 sekunder). Se bild 1.

• autotest kan programmeras genom att bygla testterminalerna i minst 5 sekunder. Testet programmeras och ljuskällan indikerar genom att blinka snabbt 
3 gånger.

Notera! För att undvika en inkorrekt felindikering vid ett manuellt autotest (efter drifttagning eller batteribyte), kommer testresultatet att visas efter 25-27 
timmar (24 timmars laddning + testets varaktighet).

4. Signalering (LED) Se bild 2

• information om enhetens nominella driftstid - när enheten startats blinkar LED-indikatorn 2 gånger under den första sekunden,

• under normaldrift lyser inte den röda LED-indikatorn, oavsett batterianslutning,

• under normaldrift lyser den gröna LED-indikatorn (vid nätspänning och inkopplat batteri),

• den gröna LED-indikatorn lyser ej vid urkopplat batteri,

• under testet blinkar den röda LED-indikatorn 1 gång per sekund,

• om den röda LED-indikatorn blinkar 5 gånger per sekund betyder det att testresultaten är felaktiga.

5. Fel

• vid negativt testresultat indikerar den röda LED-dioden,

• om batteriet kopplas bort under testet avbryts testet och ett fel indikeras,

• ett utfört funktionstest rensar inte ett fel som härrör från autotest,

• ett positivt resultat av det utförda autotestet rensar alla fel,

• fel i nätspänningen under något test avbryter processen och inget fel indikeras.

6. Felsökning - Procedur

• Kör funktionstestet. Om ett fel indikeras även efter testets slut, gå till nästa steg.

• Kör autotestet. Om ett fel indikeras även efter testets slut, kontakta Malux.
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