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instrukcja obsługi
(Wersja angielska Do82006)

Modele D12, D20, D32

Fluoresave to sterowane mikroprocesorem urządzenie wprowadzające tryby 
oszczędzające energię elektryczną w lampach fluorescencyjnych (świetlówkach 
ze statecznikiem magnetycznym) oraz innych lampach wyładowczych pracują-
cych na podobnej zasadzie: sodowych (wysoko i niskoprężnych), metalohalo-
genkowych (także kwarcowych), rtęciowych wysokoprężnych, tungstenowych.  
instalacja jest prosta i łatwa.

uwaga: oszczędności energii nie będą wykazywać oprawy ze statecznikami elek-
tronicznymi oraz typu wysokoczęstotliwościowego.

ZasaDa DZiałania

Budowa Fluoresave opiera się na działaniu lamp fluorescencyjnych oraz nie-
których innych typów lamp wyładowczych. Po włączeniu lamp fluorescencyjnych 
urządzenie Fluoresave przekazuje do nich napięcie sieciowe w celu dokonania 
zapłonu. Po krótkim czasie, niezbędnym do zagwarantowania stabilnej pracy 
lamp, Fluoresave dokonuje przełączenia na niższe napięcie, pozwalające za-
oszczędzić energię.

urządzenie Fluoresave w sposób ciągły kontroluje wahania prądu na wyjściu 
oraz napięcie sieciowe na wejściu. na podstawie tych informacji mikroproce-
sor przełącza napięcie wyjściowe pomiędzy napięciem sieciowym (wejściowym) 
a niższym napięciem oszczędzania energii, sterując odpowiednio trybem oszczę-
dzania.

jeżeli na przykład w obrębie sieci oświetleniowej zostaną załączone dodatkowe 
lampy fluorescencyjne, urządzenie Fluoresave ponownie dokona przełączenia na 
napięcie sieciowe w celu przeprowadzenia zapłonu, odczeka do chwili ustabilizo-
wania się żarzenia lamp i powróci do trybu oszczędzania.

 jeżeli zasilające napięcie sieciowe zmniejszy się do wartości poniżej 198 V, urzą-
dzenie Fluoresave – niezależnie od tego, czy pracujące w trybie rozruchu, czy 
też w trybie oszczędzania energii –znów dokona przełączenia na napięcie siecio-
we, zapewniając normalne działanie oświetlenia. Ponadto, jeżeli usterka wystąpi 
w obwodzie oszczędzania energii urządzenia Fluoresave, to mikroprocesor za-
gwarantuje dostarczanie napięcia z sieci zasilającej do instalacji oświetlającej.

urządzenie Fluoresave wyposażone jest w lampki sygnalizacji wskazujące pra-
cę urządzenia w trybie oszczędzania energii oraz sygnalizujące wszelkie stany 
błędu.
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ogólne Dane technicZne

A. Dane techniczne

MoDel D12 D20 D32

Prąd max �2 A 20 A �2 A

Maksymalne obciążenie 2880 Va 4880 Va 7680 Va

Maksymalne natężenie �2 A 20 A �2 A

ciężar urządzenia 8 kg 10 kg 13 kg

Wymiary:

wysokość �45 mm �45 mm          �65 mm

szerokość �85 mm 2�5 mm 2�5 mm

głębokość      ��0 mm         ��0 mm �40 mm

gwarancja: 2 lata 

B. Warunki robocze

Otoczenie:  zakres temperatury: od +5 do +45 ˚c 
wilgotność względna: < 75%

napięcie zasilania:  230/240 V ac (prąd zmienny), 50/60 Hz,  
instalacja jednofazowa z przewodem ochronnym.

tryb oszczędzania energii nie będzie działał poniżej napięcia 198 V prą-
du zmiennego.

c.  Produkt jest zgodny z wymaganiami poniższych norm 
i dyrektyw:

DYrektYWY euroPejskie 

ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami cE:

Dyrektywą 89/336/eec- kompatybilność elektromagnetyczna, uzupeł-
niona przez 92/31/eec i 93/68/eec: 

En50081-1:1992,

En50082-1:1998, 

En61000-3-2:2000, 

En610003-3:1995,
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Dyrektywą dotyczącą urządzeń niskonapięciowych, uzupełnioną przez 
93/68/eec numer : 

bsEn 61010-1:2001, 

bsEn 61010-1:2001,

niemieckim standardem VDe na zgodność auditu z warunkami produk-
cji – reg. nr. a873,

Australazjatyckimi standardami : 

as/nZs 4051,

as/nZs 3100, 

as/nZs 60335.

ProceDura instaloWania

uWaga: instalacja urządzenia Fluoresave nie wymaga demontażu pokrywy 
urządzenia. Zamocowania górnej pokrywy obudowy są zaplombowane. Prosimy 
nie otwierać pokrywy obudowy zespołu, ponieważ spowoduje to unie-
ważnienie gwarancji. W urządzeniu Fluoresave nie ma żadnych części wy-
magających obsługi.

urZąDZenie PoWinno bYć instaloWane 
PrZeZ WYkWalifikoWanego elektrYka!

Zasilanie urządzenia Fluoresave powinno być jednofazowe z przewodem ochron-
nym. na doprowadzeniu zasilania do urządzenia wymagane jest zastosowanie 
bezpiecznika lub wyłącznika automatycznego. Zaleca się dobrać wielkość bez-
piecznika lub wyłącznika automatycznego i przewodów zasilających o obciążal-
ności prądowej dostosowanej do mocowanego urządzenia, to jest do 12 a, 20 a 
lub 32 a, zgodnie z etykietą na urządzeniu.

Z informacji producentów stosowanych lamp należy z kolei dobrać odpowiednią 
wielkość bezpieczników, wyłączników i przewodów zasilających zespół opraw.

Przy doborze i montażu typów i średnicy przewodów należy stosować się do obo-
wiązujących przepisów (dotyczących sposobu montowania, zachowywania prze-
pisowych odległości, zachowania przepisów bezpieczeństwa pracy oraz spadków 
napięć).
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W przypadku mocowania urządzenia poza pomieszczeniem zamkniętym należy 
zastosować odpowiednie jego zabezpieczenie (temperatura, wilgotność, chło-
dzenie).

1.  należy wybrać obwód oświetleniowy, w którym będzie zainstalowane urządze-
nie Fluoresave. urządzenie to jest zaprojektowane specjalnie do współpracy 
z oświetleniem fluoroscencyjnym, jednak istotne oszczędności można uzyskać 
również w przypadku lamp wyładowczych innych typów.

2.  należy sprawdzić, czy obciążenie prądowe w tym obwodzie mieści się w gra-
nicach maksymalnie dopuszczalnych dla urządzenia Fluoresave. obciążenie 
prądowe obwodu należy sprawdzić miernikiem cęgowym.

3.  należy wybrać odpowiednie miejsce do zamontowania Fluoresave. urzą-
dzenie należy zamontować w suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji,  
z zachowaniem 50 cm wolnej przestrzeni po obu stronach montowanego urza-
dzenia.

4.  urządzenie Fluoresave powinno być zamontowane w pozycji pionowej na 
ścianie lub innej izolowanej i trudnopalnej powierzchni, z wejściem kablowym 
skierowanym w dół.

5.  W celu podłączenia urządzenia Fluoresave należy w pierwszej kolejności 
zdjąć pokrywę inspekcyjną (rys. 1, nr 5) z przedniej części zespołu Fluore-
save. Wewnątrz znajduje się czteromiejscowy blok zacisków, zamocowany do 
płyty głównej (rys. 2). Patrząc od strony lewej do prawej, zaciski te to odpo-
wiednio: wejście przewodu fazowego (aktywny), neutralny, wyjście przewodu 
fazowego (obciążenie) oraz uziemienie ochronne. kabel jest wprowadzany 
przez otwór wejścia kablowego (rys. 1, nr 7). W tym celu należy wybić ot-
wór o średnicy 25 lub 32 mm, przeznaczony do wprowadzenia kabla poprzez 
przepust kablowy lub dławik kablowy, potem zdjąć plastikową pokrywkę bloku 
zacisków i podłączyć odpowiednie przewody do każdego z czterech zacisków, 
dokręcając wkręty (rys. 2, nr 9). Ponownie założyć plastikową pokrywę blo-
ku zacisków i zamontować pokrywę inspekcyjną na urządzenie Fluoresave  
(rys. 1, nr 5).

6.  Przed włączeniem zasilania upewnić się, czy połączenia zostały wykonane 
prawidłowo.

7.  Po włączeniu zasilania świetlówki/lampy fluoroscencyjne powinny się zapalić. 
W tym samym czasie na urządzeniu Fluoresave powinna zaświecić się żółta 
lampka wskaźnikowa. Po około 8 minutach Fluoresave dokona przełączenia 
na tryb oszczędzania energii, któremu towarzyszy zaświecenie się zielonej 
lampki wskaźnikowej i zgaszenie żółtej.

8.  głównym parametrem roboczym urządzenia Fluoresave jest prąd obciąże-
nia, natomiast zależność pomiędzy prądem a napięciem jest różna dla róż-
nych producentów, typów oraz wieku eksploatowanych świetlówek/lamp flu-

instrukcja-gwarancja.indd   4 2006-09-07   17:22:02



4 5

oroscencyjnych. istotne jest, aby prąd obciążenia sieci oświetleniowej 
był zawsze utrzymywany poniżej wartości znamionowej prądu urzą-
dzenia Fluoresave.

9.  W przypadku dokonywania wymiany świetlówki lub lampy fluoroscencyjnej 
podczas pracy urządzenia w trybie oszczędzania energii, nowo wymieniona 
świetlówka lub lampa fluoroscencyjna może się nie zapalić. aby temu zara-
dzić, konieczne może być wyłączenie i ponowne włączenie zasilania.

10.  Przewody zasilające muszą być dobrane odpowiednio do obciążalności prą-
dowej wybranego do zamontowania modelu Fluoresave (patrz: etykieta 
urządzenia odnośnie do prądu znamionowego). Zabezpieczenie bezpieczni-
kiem lub wyłącznikiem automatycznym musi być również odpowiednie do 
prądu znamionowego instalowanego urządzenia Fluoresave. Dalsze wyjaś-
nienia, dla typowych połączeń instalacyjnych na rys. 3 i 4.

11.  opcja wyboru ograniczenia napięcia  
Ten model Fluoresave dostarczany jest z fabrycznie ustawionym ograni-
czeniem napięcia o 15% w trybie oszczędzania energii, jednakże w przypad-
ku stosowania urządzenia Fluoresave z innymi lampami wyładowczymi i 
starszymi świetlówkami/lampami fluoroscencyjnymi możliwe jest uzyskanie 
lepszej sprawności dzięki zmianie ograniczenia wartości napięcia do 10%. 
tę prostą zmianę można wykonać, zmieniając położenie zworki o kształcie 
litery „u” na wtórnym, 3-miejscowym bloku zacisków z zacisku H (15%) 
na zacisk M (12,5%) lub L (10%) ograniczenia napięcia w obrębie zespołu. 
Dostęp do tego bloku zacisków można uzyskać po zdjęciu pokrywy inspek-
cyjnej do zacisków kabli:– rys.1; blok zacisków zmiany napięcia znajduje się 
po prawej stronie głównego bloku zacisków – rys. 2.
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sPosób obsługi

Praca urządzenia sygnalizowana jest przez trzy lampki wskaźnikowe:

WskaŹnik TRYB PRACY DZiałanie

Świeci żółta lampka.

Włączone zasilanie, tryb 
oszczędzania energii nie jest jeszcze 
włączony.

Fluoresave włączy tryb 
oszczędzania energii w ciągu 8 
minut.

jeżeli urządzenie nie  przełączy 
się na tryb oszczędzania, 
wyłącz  i włącz zasilanie. jeżeli 
błąd utrzymuje się, powiadom 
dostawcę.

Miga żółta lampka.
napięcie wejściowe nieco niskie, 
ale Fluoresave pracuje w trybie 
oszczędzania energii.

Prawidłowa praca zespołu.

Świeci zielona lampka. Włączony tryb oszczędzania energii, 
prawidłowe działanie Fluoresave. Prawidłowa praca zespołu.

Świeci żółta, miga 
zielona lampka.

Prąd obciążenia jest  za niski 
(<1,5 a), zespół Fluoresave 
przełączony na napięcie sieciowe 
nie jest zdolny do włączenia trybu 
oszczędzania.

Prawidłowa praca zespołu.

Świeci zielona, miga 
żółta lampka.

urządzenie Fluoresave pracuje 
w trybie oszczędzania, prąd 
obciążenia jest niski, zespół dokona 
przełączenia na napięcie sieciowe  
w ciągu około 8 minut.

Prawidłowa praca zespołu.

Miga zarówno żółta, jak  
i zielona lampka.

niskie napięcie sieciowe i niski prąd 
obciążenia, zespół  przełączony 
jest więc na napięcie sieciowe, bez  
trybu oszczędzania.

Prawidłowa praca zespołu.

Świeci jednocześnie 
żółta i czerwona 
lampka.

Prąd przekroczył maksymalną 
granicę, zespół Fluoresave  
przełączony na napięcie sieci 
i pracuje w sposób prawidłowy.

należy ograniczyć obciążenie 
sieci i sprawdzić, czy nie ma 
zwarcia.

Miga czerwona lampka  
(a żółta i zielona mogą 
również świecić lub 
migać).

usterka zespołu Fluoresave.

Ponownie uruchomić 
Fluoresave. jeżeli czerwona 
lampka nadal miga, wyłączyć 
zespół i powiadomić dostawcę.

nie świeci żadna  
z lampek 
wskaźnikowych.

sprawdzić bezpieczniki i wyłączniki 
automatyczne zasilania.

Uszkodzenie Fluoresave.

Wymienić bezpieczniki. 
Załączyć wyłączniki 
automatyczne. Powiadomić 
dostawcę.

Lampy fluorescencyjne 
nie zapalają się po 
włączeniu zasilania.

1. uszkodzony obwód oświetlenia.

2. uszkodzona lampa 
fluorescencyjna.

1. sprawdzić obwód 
oświetlenia.

2. Powiadomić dostawcę.
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rys. 1. schemat blokowy urządzenia fluoresave

1. Pokrywa obudowy Fluoresave
7. Wejście kabla przez wybijane otwory wlotowe 

o średnicy 25 mm lub 32 mm
2. czerwona lampka wskaźnikowa

3. Zielona lampka wskaźnikowa 8. otwory montażowe

4. Żółta lampka wskaźnikowa 9. bloki zacisków (patrz rys. 2, poniżej)

5. Pokrywa inspekcyjna zacisków 
kabli 10. Plastikowa pokrywka bloku zacisków

6. Płyta podstawy 11. Zwora wyboru trybu oszczędzania energii

Rys. 2. Ilustracja bloków zacisków   
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rys. 3. schemat instalacji elektrycznej urządzenia fluoresave 

Przykład schematu połączeń pojedynczego obwodu oświetleniowego zasilanego 
z jednego zespołu Fluoresave, w którym ilość odbiorników oświetleniowych wy-
korzystuje niemal maksymalną moc zespołu.
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4 rys.  schemat instalacji elektrycznej zespołu fluoresave

  
Przykładowy schemat połączeń wielu obwodów oświetleniowych zasilanych 
z  jednego zespołu Fluoresave w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej 
mocy zespołu i oszczędności energii.

uwaga: W związku z ciągłym doskonaleniem produktu, Fluoresave zastrzega 
sobie prawo do zmiany podanych powyżej specyfikacji i informacji bez uprzed-
niego powiadomienia.
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gWarancja ProDucenta

FLuorEsaVE Limited producent urządzenia Fluoresave, udziela gwarancji na sprzedany model: 
D12, D20 oraz D32 i zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na nowe, wolne od 
wad, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

1. gwarancja obowiązuje na terenie Polski i wynosi: 24 miesiące od daty zakupu urządzenia. 

2.  uszkodzenie powstałe z winy producenta lub dystrybutora, uniemożliwiające korzystanie 
z urządzenia, ujawnione w okresie gwarancji, zostanie usunięte poprzez bezpłatną wymianę 
na nowe, wolne od wad, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia do dystrybutora regionalnego, o ile 
zgłoszone zostanie w formie pisemnej reklamacji wraz z dołączoną dokumentacją potwierdza-
jącą: model, datę sprzedaży i numer seryjny urządzenia (faktura Vat).

3.  reklamacja powinna zawierać opis usterki, obejmujący charakter wady oraz okoliczności jej 
ujawnienia i musi zostać zgłoszona przez użytkownika przed upływem okresu gwarancji, tzn. 
przed upływem 24 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia względnie jego zamontowania przez 
dystrybutora w przypadku zawarcia umowy leasingu.

4.  użytkownik urządzenia traci uprawnienia wynikające z gwarancji,  jeżeli przed upływem 1 mie-
siąca od daty stwierdzenia uszkodzenia nie poinformuje o tym dystrybutora regionalnego.

5.  Wymiana wadliwego urządzenia na nowe, wolne od wad, nastąpi w siedzibie dystrybutora 
regionalnego, względnie bezpośrednio u użytkownika.

6.  Pod rygorem nieprzyjęcia reklamacji zwracane urządzenie powinno być kompletne.

7. gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń mechanicznych i chemicznych,

b)  uszkodzeń powstałych w wyniku instalacji przez osobę nieposiadającą zawodowych 
uprawnień elektryka względnie instalacji niezgodnej z instrukcją bądź konserwacją,

c)  uszkodzeń powstałych po sprzedaży – w wyniku wypadków lub innych zdarzeń, za 
które nie ponoszą odpowiedzialności ani producent, ani sprzedawca np. uszkodzenia 
transportowe, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwy montaż, uszkodzenia spowodo-
wane działaniem sił zewnętrznych np. wyładowania atmosferyczne itp. 

d)  urządzenia, na którym plomby na śrubach mocujących zostały naruszone.

8.  karta gwarancyjna jest nieważna bez numeru fabrycznego urządzenia, dat, pieczą-
tek i podpisów, jak również z poprawkami i skreśleniami przez osoby nieuprawnio-
ne. gwarancja ważna jest wyłącznie z dowodem zakupu. Zgłoszenie uszkodzenia 
musi nastąpić w formie pisemnej.

Producent lub działający w jego imieniu dystrybutor zastrzegają sobie prawo do zbadania rekla-
mowanego urządzenia w miejscu jego zamontowania lub w siedzibie swojej firmy.

...............................................................

(Podpis oraz pieczęcie nabywcy/użytkownika)

Uwaga: Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
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FLuorEsaVE sp. z o.o. w Warszawie niniejszym po-
twierdza, że mikroprocesor FLuorEsaVE model D___ 
o numerze fabrycznym ____________________ zo-
stał wydany dnia ____________ i od tej daty jest ob-
jęty 24-miesięczną gwarancją bezpłatnej wymiany  
w przypadku zgłoszenia przed upływem terminu gwarancji 
udokumentowanej wady urządzenia.

Pieczęć i podpis 

wystawiającego fakturę sprzedaży
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FLuorEsaVE sp. z o.o., ul. rydygiera 12/735, 
01-793 Warszawa

tel./fax: +48 22 66-35-286, mobile: +48 605-898-494

e-mail: fluoresave@fluoresave.eu

www.fluoresave.eu
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