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Instruções KEL

I. Especi�cações

220-240 V/AC
II
50/60Hz
IP20
Interior

Alimentação
Classe
Frequência
IP
Aplicação

A instalação deve ser efectuada por um electricista quali�cado.
Apenas pessoal quali�cado deverá proceder à manutenção do produto. 
Assegurar que a tensão nominal do dispositivo/lâmpada é compatível com a tensão de alimentação.
Usar um cabo de alimentação em conformidade com os requisitos e standards de instalação de Baixa Tensão.
O produto não deve ser alterado. Qualquer alteração pode tornar o produto perigoso e anula a garantia.
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III. Desenho Técnico

II. Descrição 

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto,
alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos.  BL/34 V1.1 PT

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto,
alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos.  BL/34 V1.1 PT

60mm

250mm

32mm

NOTA: Todas as especi�cações são típicas a 25ºC, salvo indicação contrária.

Conformidade Segurança: EN61347
Conformidade EMC: EN55015, EN61000, EN61547
Conformidade EMF: EN62493
Conformidade RoHS: Directiva Europeia 2002/95/EC

O Kit Emergência LED deve ser instalado por um eletricista quali�cado, de acordo com as normas nacionais e europeias. 
O Kit só deve ser usado para a �nalidade a que se destina.
O Kit funciona em tensão nominal 220~240Vac, o modo de emergência será ativado quando a tensão for inferior a 65% da
tensão nominal.
O Kit só pode ser usado com Luminárias LED com driver de Corrente Constante.
O comprimento máximo do cabo de saída para a Luminária LED não poderá exceder 3 metros, de acordo com a norma EMC.
Ligar o Kit à corrente eléctrica apenas após estarem concluídas as ligações entre o KEL, o Driver e a Luminária LED.
Proteção contra curto-circuito: desligar a corrente eléctrica, reiniciar automaticamente após a remoção do curto-circuito.
A luminária LED deverá ser ligada ao Kit de Emergência com a polaridade correta, de acordo com o seguinte esquema de 
ligação:

KEL - Kit Emergência LED de EXTRALUX foi concebido para fornecer iluminação de emergência para luminárias de LED 
que são alimentadas por drivers de corrente constante. É uma bateria de emergência que utiliza circuitos electrónicos para 
converter a energia armazenada numa bateria para a tensão DC e corrente necessária para alimentar a luminária LED.
O KEL pode ser instalado como unidade mantida ou não mantida, e permite que a mesma luminária LED seja utilizada tanto 
em modo normal como em modo de emergência. Em caso de uma falha de energia ou quando a corrente AC for inferior a 65% 
da tensão nominal, o Kit de Emergência entrará em funcionamento e alimentará a luminária LED existente durante 90 ou 180 
minutos.
Quando em modo de emergência, o KEL operará uma carga nominal máxima LED de 5W com potência constante e tensão 
nominal de saída de 15V~60Vdc. O Kit tem um circuito de proteção contra descarga, picos de corrente, curto-circuito e 
proteção contra baixa tensão da bateria.
Cada unidade inclui a bateria, o LED indicador de carga, interruptor de teste e o Kit de Emergência, tudo combinado numa 
única caixa.

Bateria Li-ion LiFePO4 usa um derivado químico de lítio-íon.
Tem uma estrutura estável e um bom desempenho quer sob carga contínua e quer em situações de descarga frequentes.
A longevidade da bateria é superior a 2000 ciclos.

NOTA: Entre em contato conosco para obter o esquema de ligação no caso da Corrente de Saída do Driver for superior a 1,5A.

IV. Standards

V. Instalação
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VI. Bateria

Durante modo de funcionamento normal     bateria em carga

T. Alimentação

220~240Vac
50/60Hz

Tensão Carga

5~10Vdc

Corrente Carga Tempo de Carga

Durante modo de Enmergência     bateria em funcionamento
Output Voltage

15~60Vdc

Output Current Potência

5W

Ta- Temp. Ambient 

0ºC~50ºC

Tc-Temp. Corpo

70ºC

KEL
www.blink.com.ptKit Emergência LED

Mains:
Input: 220-240VAC 50/60Hz   λ:0.60
Charge Voltage: 10VDC Max
Charge Current: 150mA / 300mA

Emergência:
Output Voltage: 15-60VDC
Output Current: 67-270mA

Bateria:
6.4V LiFePO4
3000mAh for 2.5W 6hrs   

5W 3hrs

36h Max.
24h Max.

 Input Voltage

5~7.4Vdc

Mín.:Li-FePO4 150mA
Máx.:Li-FePO4 300mA

67~270mA
Corrente Constante


