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Ez a gépkönyv 6 oldalt tartalmaz
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1. Bevezető:
Az OL-108 típusú légiakadály-jelző készülék alkalmas a légi közlekedési utakba eső mesterséges
akadályok előírás szerinti jelzésére.(Megfelel az ICAO Annex 14. 6.3 követelményeinek)
2. Jogi nyilatkozat:
2.1. Jogi oltalom:
A gépkönyv rajzokat és műszaki adatokat tartalmaz, amelyeknek felhasználása, vagy harmadik
személynek történő kiadása csak a készülék üzemeltetéséhez szükséges körben megengedett.
2.2. Szavatosság:
A gyártó szavatolja, hogy a készülék a gépkönyv adatainak megfelel. A gyártó a fejlesztés jogát
fenntartja, ennek következtében előfordulhat, hogy a konstrukció a gépkönyvben foglaltaktól
kismértékben eltér. Az eltérés mindenkor a magasabb műszaki színvonal elérését szolgálja.
2.3. Garancia:
A gyártó garanciát vállal a készülékre az üzembe helyezéstől számított 5 év időtartamra.
3. Műszaki adatok:
3.1 Mechanikai jellemzők:
Méretek:
O120 x 125 mm (lámpatest), 64x 115 x 35 (bekötődoboz)
Tömeg:
2 kg
Védettség:
IP65
Üzemi hőmérséklet:
-30 … + 50 °C
3.2. Elektromos jellemzők:
Hálózat:
230V, 50-60 Hz , IEC555 vagy –48V és 12V
Teljesítmény:
névleges 8W
6 különálló áramgenerátor és LED sor
Inverterről is üzemeltethető. (a 230V-os változat)
3.3. Optikai jellemzők:
Fényerősség:
jobb, mint 10 Cd (tipikusan 32 Cd) (lásd melléklet: eloszlási görbe)
Színkoordináták:
CIE x=0,6612 y=0,3274 (615 nm)
Fényforrás:
108 db. nagy fényerejű LED dióda
Vízszintes sugárzási szög: 360 °
Függőleges sugárzási szög: 30 °
Fényerősség csökkenés: kevesebb mint 30% 100.000 üzemóra után (kb. 12 év)
4. Műszaki leírás:
Az OL-108 típusú akadályjelző készülék egy üvegburával fedett alumínium lapon helyezkedik
el, amely lap egy tömített bekötődoboz tetejéhez van rögzítve. A bura alatt helyezkedik el a 3 db
nyomtatott áramköri lap, melyek tartalmazzák a LED-ek táplálását végző áramgenerátorokat, az
egyenirányító és védő áramköröket, valamint magukat a körkörösen elhelyezkedő LED
fényforrásokat is. A bekötődobozban kapott helyet a kábelvég fogadására kiképzett sorkapocs és
a hálózati túlfeszültség védelem. A bekötődoboz hátuljára szerelhető a rögzítő lemez, melynek
segítségével rögzíthetjük a készüléket a tartóhoz.
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5. Üzemeltetés:
A készülék a 230 V-os hálózatból állítja elő az üzemeléshez szükséges alacsony feszültséget,
ezért az OL-108 típ. készülék csak nullával egyesített földelt hálózatról (PEN)
üzemeltethető! (csak az OL-108/230-as típusra vonatkozik).
Az OL-108/48 csak 48V-os egyenáramú hálózatról üzemeltethető. Az áramfelvétel 130 mA.
A készülék bekötéséhez csak a bekötődoboz fedelét kell levenni.
Az üvegbura eltávolítása tilos és veszélyes, valamint a garancia elvesztését vonja maga
után! A bekötést csak az arra kioktatott és megbízott villamos szakember végezheti.
6. Karbantartás:
A készülék karbantartása gyakorlatilag az üvegbúra tisztításában merül ki, melyet célszerű félegy évente elvégezni. Időnként ellenőrizni kell, hogy valamennyi LED világít-e.
6.1. Felszerelés:
A tartozékként szállított rozsdamentes anyagból készült rögzítő adapterrel történik a meglévő
lámpatartó csonkokra. A rögzítés és függőlegesség beállítás az adapter csőcsonkján található 3
db csavar segítségével történik. A felfogó adapter rajza a mellékletekben megtalálható.
Az elektromos bekötés közvetlenül a lámpa bekötődobozában lévő sorkapocs segítségével
történik érvéghüvelyezett H05 RN-F típusú 3x1 mm2-es kábellel.
7. Munkavédelem:
A készülék megfelel a szállításkor érvényben levő magyar szabványoknak.
FIGYELEM! Koncentrált, erős fénysugárzás: 5 m távolságon belül ne nézzünk a
bekapcsolt LEDek fényébe!
8. Mellékletek:
1. PLH engedély
2. Fényeloszlási görbék
3. A készülék szerkezeti rajza
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