
SurePower
Batterieliminator lämplig för drivning av SureLite på nätspänning. För
inomhusbruk.
Klarar att driva 30-60 st SureLite beroende av modell.
Kan även underhållsladda ett blybatteri.

Nätspänning 220-240V
Utspänning 13,7V likspänning
Uteffekt 15W
Utström 1,25A
Eliminatortyp Primärswitchad
Funktioner Kortslutningssäker Överbelastningssäker

Temperaturövervakad
Godkännanden S-märkt klass 2, CE-märkt, IP44
Kabel/anslutning  L=1,5 m/2,1 mm batteripropp
Typbeteckning SMP  PSU 230/12/15
Art. nr 25015

SureSwitch
Max belastningsström 400 mA
Kortslutning Max 1 min
Ström aktiverad från 1-2 mA typisktl (vid 12V)
Spänningsmatning 10,5 to 32 V
Utförande ABS, epoxy, rf skruv, IP68
Dim. (w x h x d) 60 x 16 x 21 mm
Kabellängd 80 cm 3x 0,14 mm2

(vit/brun/grön)

Montering Lins, riktas mot skyn
Montera SureSwitch utomhus så att
sensorn (linsen) är riktad mot skyn.
Koppla batteriers + pol till vit kabel
och lastens + pol till grön kabel
samt både batteriet och lastens -
pol till brun kabel.
Max 20 st SureLite kan anslutas.

SureLite
Ström 20 mA (vit =  + pol)
Spänning 10,5 to 32 V
Utförande ABS/epoxy, rf skruvar, IP68
Dim. (w x h x d) 60 x 16 x 21 mm
Kabel 0,14 mm2 förtennad, 40 cm

Okänslig för polaritetsväxling – men lyser
endast då vit sladd kopplas till plus, brun
till minus.
SureLite LED-belysning är vattensäker,
kan monteras inomhus eller utomhus.

Montering

Kabel sats
Innehåll: Batterikontakt med 3 m kabel, 28 m
kabel samt 20 kopplingspunkter med vaselin
(varav 6 kopplingspunkter i reserv).

1 Dela kabeln
2 Stick in de
kablar som ska skarvas i botten

Montering

Mitron Marinteknik
Kundkontakt: Mitron Marinteknik AB, tel 08-257880

eller via email info@mitron.se
Mitron Marinteknik, Arkitektvägen 37B, 16832 Bromma

www.mitron.se

3 Kläm ihop helt
4 Gör samma med de
andra kablarna (vita)

5 Färdig skarvat!

GångLjus
Materialsatsen “GångLjus” är avsedd för belysning utomhus, t ex
trappor, entreplan, gårdar, gångstigar, fontäner, dammar etc.
Batterieliminatorn ansluts inomhus till nätspänning och medföljande
kontakt. Kontaktens kabel dras ut via ett 2,5 mm hål.
Dagsljusbrytaren och LED-lamporna placeras och kopplas med hjälp
av medföljande kopplingpunkter. Dagsljusbrytaren kommer nu att
tända lamporna vid skymning och släcka vid gryning. LED-lamporna
tål vatten (fungerar även under vatten) och klarar utetemperaturen
året runt, +50 / –35 grader C. Kabeln kan läggas direkt på/i marken,
men mekanisk åverkan ska undvikas ( t ex köra bil på kabeln).
Hela anläggningen drar ca 2W när den är tänd och ca 0,5W när den
är släkt. Lyser utan service i 10-20 år varje natt.
Garanti 3 år mot materialfel. Utbyggnadssats finns (art. nr 41844).

Bruksanvisning
Art. nr 40843/40844


