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1.0 Introduksjon
Prosedyren må leses nøye før produktet tilkobles. Dette for å sikre både montører og brukere av produktet. 
Denne prosedyren inneholder koblingstegninger for hvert steg i installasjonen.

Samsvarserklæring

Produsenten bekrefter at dette produkt er tilpasset for bruk under vannflaten i forbindelse med fiskeoppdrett.

Prosedyrens gyldighet

Prosedyren er gyldig for følgende produkter:

• Focus 600

• Focus 300

Kundeservice

Planet Lighting serviceavdeling er disponibel for alle spørsmål du må ha om produktet - enten det gjelder 
forpakning, transport eller installasjon. For spørsmål:

Ahlsell Norge AS 
Fabrikkgaten 3 - 5, 5059 Bergen
Postboks 7255
Torbjørn Johnsen, segmentsjef Havbruk 
Mobil: 915 75 965      
havbruk@ahlsell.no         
www.ahlsell.no

Introduksjon
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Introduksjon

1.1 Ordforklaring
BEGREP DEFENISJON

PRODUKT Produktet som denne prosedyren referer til er Focus undervannslys. 
Dette vil i prosedyren omtales som produkt.

OPERATØR Person som håndterer produktet f.eks. røkter eller dens assistent.

ANSVARLIG ORGANISASJON Enhet som er ansvarlig for produktets vedlikehold (for eksempel et 
oppdrettsselskap).

SERVICEPERSONNEL Personer eller enheter som er ansvarlig for dem som installerer, monterer, 
vedlikeholder eller reparerer utstyret. Personellets sikkerhet er avhengig 
av eller berører deres kunnskap, opplæring og evne til å ta passende 
forholdsregler når en har tilgang til farlige deler av produktet.
Følgende personell kan betegnes som service personell:

• Mekanisk ingeniør
• Elektriker eller elektroingeniør
• Tekniker 
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Introduksjon

1.2 Advarsel og sikkerhetsmerknader
BEGREP DEFINISJON

ADVARSEL Denne manualen er en integrert del av produktet, senere endringer 
og tillegg. Viktig at denne installasjonsmanualen blir lest før en starter 
montering av Focus lyssystem. For ettertid anbefales at denne 
brukermanualen er tilgjengelig på lokaliteten.

ADVARSEL Planet Lighting frasier seg ethvert ansvar for personskader eller skade 
på ting forårsaket av at produktet er blitt installert av personell uten faglig 
kompetanse.

ADVARSEL Kunde og installatør er helt ansvarlig for produktets installasjon. 
Planet Lighting har ingen erstatningsplikt knyttet til installasjonen.

ADVARSEL Focus lys er konstruert for å stå på under vann. Vannet bør være under 20° 
C for å opprettholde driftstemperatur. Dersom lyset står på i friluft, vil lyset 
bli for varmt og fare for brann kan oppstå.

ADVARSEL LED lampen gir ekstremt sterkt lys. IKKE se rett på lysmonteringen når 
den står på. Dette lyset kan forårsake skader på netthinnen.

ADVARSEL Det elektriske anlegget på lokaliteten må være i samsvar med gjeldende 
nasjonale forskrifter. En hovedbryter må installeres med sikring eller 
termiskmagnetisk(overlast og kortslutnings) bryter for å kunne bryte 
strømmen til produktet.

ADVARSEL Det elektriske anlegget på lokaliteten må ha godkjent jording for hele 
installasjonen. Eventuelle skadet forårsaket av produktet som følge av 
dårlig jord vil ikke gi garanti fra leverandør.

FARE – La ikke lyset stå på uten at det er senket 
under vann.

FARE – Brannfare.

!

!

FORSIKTIG – Ikke se på lyset.

FARE – Fare for øyeskade.

FARE – Elektrisitet.

FORSIKTIG – Dårlig jording kan forårsake alvorlig 
korrosjon.

!

!

!

!
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Introduksjon

1.3 Grafiske tegn og symboler i prosedyren
Følgende sikkerhetstiltak må følges under installasjon. Dette gjelder bruk og service av produktet.

For å understreke dens betydning gjentas en rekke sikkerhetstiltak i denne manualen. Ta alle forholdsregler for 
sikkerhet før bruk eller reparasjon av produktet. Forholdsregler i forhold til sikkerhet forbedrer evnen til å bruke 
produktet trygt og riktig, og forhindrer feil vedlikehold, noe som kan være skadelig. Sikkerhetstiltakene er en 
anbefaling og kan tilpasses kunde. Dette må operatør, eier av anlegget og servicepersonell vurdere. 

Indikasjoner som FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG, foran symbolet !  angir risikonivået som personellet kan bli 
utsatt for.

FARE: Indikerer en umiddelbar farlig situasjon som kan resultere i død eller alvorlige skader.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige skader.
FORSIKTIG: Indikerer en potensiell farlig situasjon som kan føre til moderate eller lettere skader på personell og 
skade på produktet.

!   Dette trekant symbolet sammen med forklaringen ved siden av (vist ovenfor) indikerer typen fare.

 
1.4 Grafiske tegn på emballasjen  
Følgende tabell viser de vanlige symbolene som benyttes av produsent på emballasjen.

TEKST SYMBOL BESKRIVELSE

THIS SIDE UP Pakken må alltid transporteres, håndteres og lagres med pilene 
pekende oppover.

FRAGILE Lasten er lett ødelagt eller skadet. Pakken merket med dette symbolet 
bør håndteres forsiktig og bør aldri tippes over eller bli kastet.

TWO PERSON 
LIFT

Last med dette symbolet veier over 20 kg. For personlig sikkerhet bør 
disse elementene kun løftes mekanisk eller av to eller flere personer.
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Introduksjon

1.5 Grafiske tegn på produktet
Nedenfor er symbolet som finnes på produktet.

TEKST SYMBOL BESKRIVELSE

POSITIVE +VE Koble +leder her

NEGATIVE -VE Koble –leder her

ACTIVE/LIVE L Koble ledende leder her(L)

NEUTRAL N Koble nøytral leder her

EARTH Koble jordleder her

DATE OF MANUFACTURE Dato for produksjon

MANUFACTURER Produsentens adresse

READ OPERATING MANUAL Obligatorisk å lese bruksansvisningen

1.6 Garanti og forpliktelser 
Planet Ligthing frasier seg alt ansvar med hensyn til upålitelig produktdrift i følgende tilfeller:
• Installasjon og reparasjon av andre enn servicepersonell.
• Produktet har ikke blitt brukt til det tiltenkte formål og i samsvar med denne manual.
• Produktet er i drift utenfor vann.
• Strømkilde til produktet leverer ikke spenning inn som er innenfor rekkevidden til driverne som står i skapet.
• Strømkilde overholder ikke lokale forskrifter.
• Det elektriske systemet håndterer ikke den elektriske jorden på en tilstrekkelig måte og forårsaker dermed 

korrosjon via elektrolyse.
• Servicepersonell er IKKE autorisert til å justere Focus koblingsskap.
• Focus lysene må bare drives av et matchende Focus skap som inneholder riktig driver. Focus skapet kan kun 

justeres på fabrikk eller av Planet Lighting personell.

1.7 Mekaniske endringer og variasjoner
Ingen vilkårlig mekanisk endring eller variasjoner i produktet er tillatt. Eventuelle endringer må ha autorisasjon av 
Planet Lighting. Hvis produktet er blitt endret, skal garantien ugyldiggjøres og produsenten frasi seg ethvert ansvar 
for skader eller skader forårsaket av operatøren, den ansvarlige organisasjonen og servicepersonell.
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Generell informasjon

2.0 Generell informasjon
Denne installasjonsmanualen beskriver hvordan du installerer, betjener og vedlikeholder Focus belysningssystemet 
fra Planet Lighting. Før installasjonen må denne manual leses nøye.

2.1 Produktdefinisjon
Produktet er en topp moderne akvakulturbelysning som bruker topp moderne Solid State Lighting (etablert 1911), 
en FoU-drevet eksporterende designer og produsent med over 12 års erfaring innen design, produksjon og levering 
av Solid State Lighting-enheter over hele verden.

Focus systemet gir et forbedret lystilbud til markedet, noe som reduserer kontinuerlig vedlikehold, med lave 
driftskostnader og tilbyr et robust energieffektivt alternativ til lignende produkter.

Focus systemet er designet for å levere en rekke funksjoner samtidig og gir ytelse, brukervennlighet, maksimum 
holdbarhet, høyest mulig effektivitet og optimal korrosjonsbestandighet. Se Figur 1.0 (nedenfor) for å se et 
skjematisk oppsett av et typisk Focus system.

Når produktet er installert og vedlikeholdt i samsvar med instruksjonene i dette pakningsvedlegget, har dette 
(produktet) blitt bevist å levere mange års problemfri drift.

Ved eventuelle spørsmål, kommentarer eller spesielle belysningsbehov hører vi gjerne fra deg. Vi leverer våre 
produkter med stolthet, service og lang garanti.

Focus skap

Avlastningsstang

opptil 4 x 

Focus 600W 

pr skap

 

Kevlar forsterket 

PUR marine kabel

Hovedstrøm inn

Focus systemet kan deles opp i tre forskjellige komponent grupper:
• Focus skap
• Kabel og kontakter
• Lysarmatur

I de følgende avsnittene vil vi definere hver av disse gruppene mer detaljert.

Polarbrakett

Grønn

indikator 

LED

Figur 1.0
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Generell informasjon

2.1.1 Focus skap

2.1.1.1 Eksterne funksjoner

DC lys uttak

AC spenning inn

316 rustfritt stål, 
IP65 kapsling

Ecomate 240V AC 
utganger (valgfritt)

Låsbar dør 

Støttebraketter 
festet med robust 
sveis

2.1.1.2 Monteringsbraketter

Type P – Plastikk merder (H-MBP)

For skap montert på HDPE-systemer tilbyr vi en 
brakett som henger over toppskinnen. Boksen er 
ytterligere sikret av en rustfri stål u-bolt eller tau 
på laveste horisontale del av braketten.
* På lokaliteter som er ekstra værutsatte anbefales det å 
bruke et spesialfeste som løfter skapet høyere opp fra sjøen. 
Ta kontakt med leverandør.

Type M – Stålbur (H-MBM)

For bokser montert på rekkverk og stillas på 
stålbur, tilbyr vi en brakett som inkorporerer helt 
galvaniserte standardkoblinger, som gir et sikkert 
vedlegg til en rekke rør- og rørstørrelser.
*Vi anbefaler at skapet monteres på den siden av 
mæren som er minst utsatt for høy sjø ved dårlig vær.
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Generell informasjon

2.1.1.3 Strømkontakter
Alle strømkontakter er laget på undersiden av Focus kabinettet. Dette vender ned når det er installert - noe som 
bidrar til å hindre vanninntrengning. Boksen under viser en blå strøminngang med støvdeksel; 4XDC utgangen som 
lysene er koblet til og 3X ecomate kontakter for tilkobling av annet utstyr.

4 x DC lysutgang

Strøminngang: en 
fase eller tre fase 
med støvhette

Indikerende lys

3 x 240V AC ecomate 
kontakt med støvhette 
(valgfritt)

Dreneringsventil

Focus skap underside

2.1.1.4 Belastningsavlastning

Typisk belastningsavlastningsmetode

Avlastningskarabinen er festet til strømkabelen 
ca. 500 mm fra tilkoblingspunktet til Focus skapet, 
og er koblet til Focus skapets monteringsramme 
gjennom hullene (vist ovenfor).

Avlastningskarabin

Alle komponenter i avlastningskarabinen 
(vist ovenfor) er laget av marine klasse 316 
rustfritt stål.
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Generell informasjon

2.1.1.5 Mykstart
Mykstart er en standard funksjon i systemet, designet for å redusere et potensielt stress hos fisken fra et plutselig 
lys som slås på. Den myke starten kjører et lysdempingsprogram på «ON». Lysene er programmert til å slås på en 
lav prosentandel av full lysstyrke, og blir justert opp til lysstyrke 100% over en bestemt tidsperiode. Typisk startnivå 
vil være 10% og stiger til 100% på 30 minutter. Lysene øker med en lineær hastighet over denne perioden.

Det er fullt mulig å bestille en hvilken som helst mykstart om en ønsker det. Lysene kan også startes på full styrke 
om ønskelig.

Dette alternativet er programmert på fabrikken før forsendelse, derfor må det tas avgjørelser om startlysstyrke og 
stigetid før bestilling. Kvalifisert personell kan programmere disse detaljene på stedet med riktig utstyr, 
men endring av uautorisert personell kan skade utstyr og ugyldiggjøre garantien.
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Generell informasjon

2.1.2 Strømkontakt og kabel

2.1.2.1 AC-kontakter
AC-kontaktene må være fylt med silikonfett for å hindre vanninntrenging på systemet. 
Erstatningskontakter og ledningsanvisning er tilgjengelig fra produsenten.

Følgende Bulgin 900-serie kontakter kan leveres med Focus skapet for vekselstrøm forsyning. Bulgin 900 serien er 
32A, IP68, UV stabilisert, CE og ROHS kompatibel. Bulgin 900 2-7 polarserie kan ha et kabeltverrsnitt på 
2,5 - 4,0 mm² (13-10 AWG). Bulgin 900 10+ polarserie kan ha et tverrsnitt på 0,75 - 2,0 mm² (14-18 AWG).

3 pin 
kontakt

5 pin 
kontakt

7 pin 
kontakt

10 pin 
kontakt

3 pin 
plugg

5 pin 
plugg

7 pin 
plugg

10 pin 
plugg

Kabelkontakter
(AC power input cables)

Skapkontakter
(installed on Focus cabinet for AC power input)

Følgende Aphenol Ecomate serie kontakter leveres eller medfølger som ekstrautstyr. Aphenol Ecomate serien 13A, 
IP67, UV stabilisert, CE og ROHS kompatibel. Aphenol Ecomate kan ha et kabeltverrsnitt på 0,14-2,5mm².

AC Spenning inn/ut - Skapmontert (hann - hunn)

(3 pin + PE)

AC Spenning inn/ut - Kabelkontakt (hann-hunn)

(3 pin + PE)
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Generell informasjon

2.1.2.2 DC Strømkontakt
Følgende kontakter leveres vanligvis med Focus skapet for DC utgangsstrømforbindelse. 
Disse koblingene er 32A, IP68, UV stabilisert, CE og ROHS kompatibel.

DC utgang skapmontert kontakt

(3 pin (active, neutral, earth)

DC strømkontakt lys

(3 pin (active, nuetral, earth)

Blå er for 600W; Gul er for 300W.

!  FORSIKTIG: IKKE koble fra eller til lysene hvis indikatorlampen lyser.

!  FORSIKTIG: Sørg for at støvhettene alltid er montert når kabler er koblet fra beslagene.

2.1.2.3 Typisk oppsett

Typisk Focus skap (4 x 600W) utgang

Bildet til høyre viser et typisk oppsett for 4 x 600W 
Focus skap og har pluggene som følger med.

AC inngangseffekt leveres typisk gjennom en Bulgin 
911-serie IP68 kontakt. Tre-pin kontakter er til en-fase 
spenning eller tre-fase, mens 7 eller 9 pin kontakter er 
for trefase installasjoner.

Alle DC utganger har støvhetter festet med linser til 
Focus skapet. Disse skal skrus på stikkontaktene hvis 
den ikke er installert.

Indikatorlampen viser at vekselstrøm er tilført inngangen 
til driveren. På eksempelbildet viser indikatoren at det er 
strøm på utgangene 1-3, mens det ikke er strøm på 4.

240V 
AC in

DC Output 1
supply power 
on (red 
indicator on) 
with dust cap

DC Output 2
supply power 
on (red 
indicator on)

DC Output 3
supply power 
on (red 
indicator on)

DC Output 4
no supply 
power (red 
indicator off)

2.1.2.4 Kabler
Alle kablene som leveres vil være i PUR marine klasse.

Kabellengder er laget på bestilling. Store merder kan bruke forskjellige lengder kabel og kortere lengder for lys som 
står nær skapet.

Kabler mellom skapet og Focus lysene har en likestrøm. Dette betyr at de kan være kveilet uten bekymring for 
induktive effekter som kan generere varme og magnetiske strømmer i viklede kabler. 
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Generell informasjon

2.1.3 Lysoppheng

Solid borosilikat støpt linse

5083 aluminium plate

5083 aluminium hus

IP68 Kabelgjennomføring

Kevlar forsterket PUR-kabel

Acetal støttestang

316 rustfritt stål sjakkel

Opphengstau

316 rustfritt stål for 
ekstra kabel-
spenningsavlastning 

Focus oversikt

Vekt 2.4 kg

Størrelse 125 mm x 201 mm

Tverrsnittsareal 13600 mm2

Strømforbruk (W) 300/600

DC utgangsspenningsområde 190 - 230V DC

Driftsutgang for DC utgang 0.2 - 2.4A

125

20
1
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Generell informasjon

2.2 Elektriske detaljer

Elektriske detaljer i systemet ditt vil variere avhengig av kabinettet du bruker. Denne håndboken gir et fullt 
sammendrag av de elektriske detaljene for hver av de følgende Focus skapene:
• H5-3-P5-B46-S3-3-P - NRF nr. 5820004

Vi gir input spesifikasjonen for hele skapet, inngangspesifikasjoner for hver enkelt led driver, 
tilleggsutgangspesifikasjoner, DC ugangsspesifikasjoner og et ledningsdiagram for hver skaptype for å sikre at 
installatøren har full oversikt av den elektriske installasjonen.

Vennligst se videre i manualen for å velge de elektriske detaljene for systemet.

2.2.1 Generell elektriske advarsler

!  ADVARSEL: Lys kan forårsake øyeskader. Ikke se på lyset under drift. 

!  ADVARSEL: Vanninntrengning gjennom støvhettene kan føre til elektrisk støt og brann. Sørg for at støvhettene 
er rett montert for å unngå vanninntreningning.

!  ADVARSEL: Skru av tilførsel til lys før vedlikehold.

!  ADVARSEL: Desinfeksjonsmidler/Rengjøringsmidler kan inneholde helsefarlige stoffer; bruk kun anbefalte 
desinfeksjonsmidler og følg produsentens brukerveiledning nøye.

!  FORSIKTIG: Dersom lyset står på utenfor vann, kan lyset skades.

!  FORSIKTIG: Ikke bruk slipemidler, bensin, malingsfortynnede, alkalisk vaskemiddel, sure rengjøringsmidler 
eller aldehyd. Pass på at proporsjonene av vaskemidler/rengjøringsmidler er nøyaktig basert på produsentens 
instruksjoner.
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Generell informasjon

Focus skap: H5-3-P5-B46-S3-3-P

Koblingsskjema Input spesifikasjon for skapet:

E N L3 L2 L1

Driver
L1
N
E

Driver
L2
N
E

Driver
L3
N
E

Driver
L3
N
E

Indicator 
Light 1

Indicator 
Light 2

Indicator 
Light 3

Indicator 
Light 4

DC Output 1

DC Output 2

DC Output 3

DC Output 4

1

2

3

4

L1 240V
output 

(Ecomate)

L2 240V
output 

(Ecomate)

L3 240V
output 

(Ecomate)

Key:
E= Earth 
N=Neutral (common)
L1=Active (circuit 1)
L2=Active (circuit 2)
L3=Active (circuit 3)

Total belastning 
(230VAC):

2280W + 3 x 2A Ecomate

Maks strømforsyning: L1+L2+L3=10A

Connector type: Bulgin 900 serien

Panelmontert plugg: 1 x Bulgin PX0931/05/P 
levert fabrikkmontert

In-line støpsel: 1 x Bulgin PX0911/05/S 
levert i settet som skal 
monteres av bruker. 
Loop L1, L2 og L3 for 
å lage en enkel krets.

Skapets vekt: 24 kg

Skapets dimensjon: 450H x 400W - 250D mm

Indikator lys: 1W grønn 12V DC LED. 
Produkt kode: H5-PILA

DC output støpsel: 4 x 3 pin med blå 
støvhette. Produkt kode: 
H-CFB-600

AC Auxiliary output 
støpsel:

3 x Amphenol Ecomate, 
2A Max. Produkt kode: 
C016G00310012

Merk: Flytt driver 4 koblingen for å balansere 
lasten over 3 kretser.

AC Input spesifikasjoner for individuelle drivere
Parameter Verdi Notat

Spenning inn 90-305Vac 127-250 Vdc

Frekvens inn 47-63 Hz

Lekasjestrøm 0.7 IEC60598-1; 240Vac/ 60Hz, jordingseffekt

AC strøm inn
5.0 Målt til 100% og 120 VAC inn

2.5 Målt til 100% og 230 VAC inn

Startstrøm 4.7
Ved 220 VAC inn, 25C kaldstart, varighet= 7.64 ms, 10%Ipk-10%Ipk. 
Se startstrøm bølgen for detaljer.

Spenningsfaktor 0.9 Ved 100-277Vac, 60%-100% last (360-600W)

DC Input spesifikasjoner
Parameter Min Type Maks Notes

Utgangsspenning (V) – ingen last - 290Vdc 295Vdc -

Utgangsspenning (V) – med last 215Vdc 220Vdc 225Vdc Forutsatt 40 m kjøres på 2.40A

Utgangsstrøm (A) - 2.4A - -

INSTALLASJONSMANUAL16



Generell informasjon

Focus skap: H5-3-P5-B46-S3-3-P - NRF nr. 5820004

Spesielle koblingsinstruksjoner: Konverter 3 x 1 fase til enkelt fase.

Buccaneer 5-pin med 1 fase AC inngang (plugg sett fra bakside)

L1 L2

L3

N

E

E N L

L1, L2 og L3 må være koblet (som vist)

Ecomate 4-pin med 1 fase AC inngang (plugg sett fra bakside)

E

1

2

3

E N L

Pin 3 ikke brukt

17



Vedlikehold

2.3 Operatør kvalifikasjoner
Følgende kvalifikasjoner er basert på definisjonen som er gitt under delen «Ordforklaring» på side 4. 
Kvalifikasjonskravene til ulike oppgaver knyttet til produktet er som følger:

Innstallasjon:  SERVICEPERSONELL 
Bruker:  OPERATØR
Rengjøring:  OPERATØR
Rutinevedlikehold:  SERVICEPERSONELL
Spesialvedlikehold:  SERVICEPERSONELL
Disposisjon: ANSVARLIG SELSKAP OG SERVIEPERSONELL

 
2.4 Miljøhensyn

2.4.1 Pakking 

Kartongene inneholder undervannslys produktet. Kast tomme kartonger i henhold til nasjonale direktiver som 
gjelder for avfallshåndtering.

2.4.2 Transport 

Produkttransport er gjort via land, sjø eller fly i henhold til følgende krav:
Temperatur (°C): -15 / +60
Luftfuktighet: 10 / 75 %
Atmosfærisk trykk (hPa): 500 / 1060

2.4.3 Oppbevaring 

Produktet må oppbevares i tørre lokaler med følgende egenskaper:
Temperatur (°C): -15 / +60
Luftfuktighet: 10 / 75 %
Atmosfærisk trykk (hPa): 500 / 1060

2.4.4 Installasjonssted 

Stedet hvor produktet startes må ha følgende egenskaper:
Lufttemperatur (Kun skap) (°C): -40 / +40
Vanntemperatur (Kun lys) (°C): -15 / +20
Luftfuktighet: 30 / 75 %
Atmosfærisk trykk (hPa): 700 / 1060

2.4.5 Resirkulering

Produktets design tar hensyn til materialene som brukes til fremstilling av komponenter. 
Dette for å sikre at produktet ikke kan gjøre skade etter brukstid.

I motsetning til kildene til tradisjonelt lys inneholder lysdiodene ikke kvikksølv, giftige gasser, filamenter eller 
skjøre deler. På grunn av planen om å være over 95% resirkulerbar og at det ikke er noe pæreskift i løpet av 
Focus sin levetid på 36 000 timer, vil forurensningen bli betydelig redusert.

Når produktet nærmer seg slutten av sin levetid, kontakt Planet Lighting eller en av våre lokale agenter for å få 
innføring i resirkuleringsalternativer. Focus lysene må fjernes på riktig måte i henhold til lokale lover og regler.
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3.0  Vedlikehold

3.1 Vedlikeholdsprogram

3.1.1 Skap vedlikehold

Følgene vedlikeholdsprogram anbefales for Focus skapene:

GJØREMÅL BESKRIVELSE FEKVENS

Sjekk støvhette Ubrukte støpsel må ha støvhette godt festet for å unngå vann- 
inntrengning.

En gang pr. mnd.

Sjekk kontakter for 
korrosjon

Fjern pluggen fra støpsel og inspiser kontaktpunktene for tegn 
på korrosjon.

Hver 2-3 mnd.

3.1.2 Kabel vedlikehold

Følgene vedlikeholdsprogram anbefales for kabel og kontakt:

GJØREMÅL BESKRIVELSE FEKVENS

Sjekk kabel for skade Sjekk hele kabellengden for evt. brudd og skader. En gang pr. mnd.

Sjekk 
kabelinstallasjon

Sjekk at kabelen er riktig installert. Sjekk at all oppheng er intakt.
Hver 2-3 mnd.

3.1.3 Kabel vedlikehold

Følgene vedlikeholdsprogram anbefales for lys:

GJØREMÅL BESKRIVELSE FEKVENS

Begroing Sjekk evt. dannelse av groe på aluminiumhuset på lyset. Høy 
dannelse av groe kan redusere kjøling og levetid på LED lys.

En gang pr. mnd.

Sjekk vann 
inntrengning

Ta visuelle inspeksjoner på linsen på lyset, og se etter evt. vann 
inntrengning.

En gang pr. mnd.

Sjekk zink-anode Sjekk ytre del av anode for evt. korrosjon. Erstatt anode hvis 
nødvendig.

En gang pr. mnd.

Sjekk 
mineraloppbygging

Mineraloppbygging (f.eks salt) rundt kabelgjennomføringen, front- 
plate eller linse må rengjøres for å forhindre mineraloppbygging. 
Vær skånsom mot produktet ved rengjøring.

Hver 2-3 mnd.

Sjekk lyshus for 
korrosjon

Hvis zink-anoden er mistet, kan lyshuset ruste. Sett inn ny anode 
raskest mulig for å forhindre videre skade. Korrosjon rundt 
tetningen kan forårsake vanninntrenging.

Hver 2-3 mnd.

!  ADVARSEL: Lys kan forårsake øyeskade. Se ikke inn i lyset når det står på.

!  ADVARSEL: Lekkasje på støvhetter kan forårsake brann. Sørg for at støvhetten er godt festet.

!  ADVARSEL: Skru av lys før utførelse av vedlikehold.

!  ADVARSEL: Rengjøringsmidler kan inneholde helsefarlige stoffer. Bruk midler anbefalt kun av 
helsemyndighetene og følg produsentens brukerveiledning nøye.

!  FORSIKTIG: Lys som står på utenfor vann kan skade lyset.

!  FORSIKTIG: Ikke bruk slipemidler, bensin, malingsfortynnede, alkalisk vaskemiddel, sure rengjøringsmidler 
eller aldehyd. Pass på at proporsjonene av vaskemidler er nøyaktig basert på produsentens instruksjoner.  
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3.2 Vedlikeholdsfunksjon
3.2.1 Kontrollskap vedlikehold
3.2.1.1 Sjekk støvhette

Denne sjekken utføres for å forsikre 
om at ubrukte støvhetter på Focus- 
skapet er beskyttet mot støv og 
vanninntrenging.

På undersiden av Focus skapet skal 
hvert støpsel sjekkes. De som er i bruk 
vil ha en plugg med kabel installert.  
De som ikke er i bruk må ha støvhette 
montert. Støvhettene må være godt 
tilskrudd for å hindre vanninntrenging.

!  ADVARSEL: Vanninntrenging i 
støpselet kan forårsake strømbrudd 
og muligens brann. 

3.2.1.2 Sjekk kontakt for korrosjon

Denne sjekken utføres for å forsikre 
om at ingen korrosjon er i dannelse 
på pluggen og støpselet.

Fjern låsen og ta ut pluggen fra 
støpselet. Inspiser begge deler, 
han og hun kobling.

Hvis korrosjon finnes, bestilles 
erstatningsdel og denne skiftes 
umiddelbart.

3.2.2 Kabel vedlikehold
3.2.2.1 Sjekk for eventuell kabelskade

Denne sjekken utføres for å forsikre 
om at kabelen er intakt og uskadet. 
Inspiser hele lengden av kabelen for 
eventuelle brudd og skader. 

Hvis skader finnes, må kabelen 
erstattes.
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3.2.2.2 Sjekk kabelinstallasjon

Denne sjekken utføres for å forsikre 
om at kabelen er riktig installert. 
Kabelen skal være festet til oppheng. 

Kabelen bør være ryddig rutet og 
festet slik at en unngår skader.

3.2.3 Lys

3.2.3.1 Sjekk groing

!  ADVARSEL: Skru av lyset før rengjøring.

!  FORSIKTIG: Ikke bruk slipemidler, bensin, malingsfortynnede, alkalisk vaskemiddel, sure rengjøringsmidler 
eller aldehyd. Pass på at proporsjonene av vaskemidler er nøyaktig basert på produsentens instruksjoner.
.

!  ADVARSEL: Rengjøringsmidler kan inneholde helsefarlige stoffer. Bruk midler anbefalt kun av 
helsemyndighetene og følg produsentens brukerveiledning nøye.

Denne sjekken utføres for å forsikre 
om at huset på lyset er fri for groing. 
Groing kan isolere lyset og hindre 
riktig kjøling av lysdioden og redusere 
levetiden for lyset.

Skuring eller trykkvask med vann 
er anbefalt metode. Unngå bruk av 
sliping eller kjemikalier som kan skade 
oksidlaget.
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3.2.3.2 Sjekk anode for korrosjon

Sjekk ytre del av anode for evt. 
korrosjon. Erstatt anode hvis  
nødvendig.

Hvis det er stor forandring siden 
forrige inspeksjon, sjekk jording for å 
utelukke korrosjon grunnet elektrolyse.

Ha anoder på lager slik at eventuelle 
erstatninger kan utføres raskt.

3.2.3.3 Sjekk vanninntrenging

!  ADVARSEL: Lys kan forårsake øyeskade. Se ikke inn i lyset når det står på.

!  ADVARSEL: Skru av lyset før rengjøring.

!  FORSIKTIG: Lys som står på utenfor vann kan skade lyset.

Denne sjekken utføres for å forsikre 
om at det ikke finnes vanninntrenging i 
lyset. For å gjøres dette må lyset skrus 
av og deretter inspiseres. Dersom du 
ser tegn på vanninntrenging innenfor 
linsen, må leverandør kontaktes. 

Kondens er et problem dersom vann 
renner nedover når lyset holdes 
sidelengs.
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3.2.3.4 Sjekk groing

!  ADVARSEL: Lys kan forårsake øyeskade. Se ikke inn i lyset når det står på.

!  ADVARSEL: Skru av lyset før rengjøring.

!  FORSIKTIG: Lys som står på utenfor vann kan skade lyset.

Mineraloppbygging (f.eks salt) rundt 
kabelgjennomføringen, frontplate 
eller linse må rengjøres for å forhindre 
mineraloppbygging. Vær skånsom mot 
produktet ved rengjøring.

3.2.3.5 Sjekk groing

!  ADVARSEL: Lys kan forårsake øyeskade. Se ikke inn i lyset når det står på. 

!  ADVARSEL: Skru av lyset før rengjøring.

!  FORSIKTIG: Lys som står på utenfor vann kan skade lyset.

Hvis zink-anoden er mistet, kan 
lyshuset tære. Sett inn ny anode 
raskest mulig for å forhindre videre 
skade. Korrosjon rundt tetningen kan 
forårsake vanninntrenging.
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FINN VEIEN TIL 
AHLSELL!

Alle våre ansatte på mer enn 40 
butikker over hele landet ønsker 

å bidra til at du får en enklere 
hverdag – hver dag. 

ahlsell.no/butikker


