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INFORMACJE DODATKOWE 
- odpowiedzi na typowe pytania. 

 
• Jakiej obsługi wymaga mikroprocesor Fluoresave?  
Żadnej obsługi, żadnego serwisu. Po zamontowaniu można o nim 
zapomnieć: nie ma zużywających się części. Uszkodzenie może 
powstać tylko na skutek ingerencji z zewnątrz, co sygnalizuje 
czerwona lampka kontrolna. 

 
• Ile lamp fluorescencyjnych kontroluje Fluoresave?  

Ilość kontrolowanych lamp zależy od stosowanego modelu 
urządzenia, ponieważ suma prądów zainstalowanych lamp w jednym 
lub kilku obwodach nie może przekroczyć 12, 20 lub 32 [A] 
ograniczających wydajność modeli Fluoresave. Na przykład: 

- model D 12A kontroluje około  40 lamp 36W lub 28 lamp 58W, 
- model D 20A kontroluje około  68 lamp 36W lub 23 lampy 58W, 
- model D 32A kontroluje około 108 lamp36W lub 72 lampy 58W. 

Są to znaczne ilości, co dowodzi wysokiej wydajności urządzenia. 
 

• Co się dzieje, kiedy w trakcie pracy obwodu w trybie 
oszczędzania (tzn. przy obniżonym napięciu) włączany jest 
dodatkowo nowy obwód albo nawet pojedyncza lampa?  
Fluoresave stale monitoruje kontrolowane obwody, więc po 
włączeniu nawet pojedynczej lampy natychmiast reaguje na 
potrzebę podwyższenia prądu o min. 1,5 [A] i podaje pełne 
natężenie prądu, a po rozżarzeniu się katod lamp ponownie włącza 
tryb oszczędzania. 
 

• Czy można stosować Fluoresave w obwodach trójfazowych?  
Oczywiście. Ponieważ Fluoresave jest urządzeniem jednofazowym, 
jedno urządzenie należy po prostu podłączyć do każdej fazy. 

 
• Co zrobić w przypadku, kiedy obwód łączy lampy pobierające 

powyżej 32 [A]?  

Obwód należy podzielić tak, aby nowe obwody nie przekraczały tej 
wartości natężenia prądu. Można przykładowo stosować modele dla 
12, 20 i 32 [A]. 

 
• Czy Fluoresave zaburza pracę programatorów czasowych lub 

monitorów ruchu podłączonych do obwodu? 

Nie. 
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• Czy Fluoresave obniża zużycie prądu w normalnych 
żarówkach? 

Nie, ale ich większa ilość w podłączonym do Fluoresave obwodzie 
zmniejsza oszczędności. Podobnie jest w przypadku obecności w 
obwodzie lamp ze statecznikami elektronicznymi. 

  
• Co może się zdarzyć, kiedy urządzenie zostanie uszkodzone? 

Nic. Fluoresave posiada wbudowane zabezpieczenie wyłączające 
urządzenie z sieci. W przypadku awarii urządzenia na skutek działań 
zewnętrznych lub nagłych znacznych wahań napięcia Fluoresave 
automatycznie wyłącza się. Równocześnie czerwona lampka 
sygnalizuje awarię.  

 
• Jak rozpoznać, czy urządzenie pracuje poprawnie? 

Fluoresave posiada 3 lampki kontrolne. Zielona wskazuje pracę w 
trybie oszczędzania. Inne szczegóły dotyczące obsługi urządzenia 
podaje Instrukcja Obsługi.  

 
• Od jak dawna urządzenie jest produkowane i w których 

krajach było stosowane?  

Pierwsze egzemplarze wyprodukowano w Australii w 1996 roku i 
eksploatowane były w Australii, gdzie nadal pracują, potem w 
krajach Azji Południowo–Wschodniej i w Afryce Południowej. W 
Europie Zachodniej sprzedaż rozpoczęła się po zwiększeniu produkcji 
i ukończeniu przez VDE badań certyfikacyjnych.  

Obecnie urządzenie stosowane jest w 33 krajach. 
Kolejna intensyfikacja produkcji umożliwiła z końcem roku 2006 
rozpoczęcie promocji w Europie Środkowej i Wschodniej, chociaż 
ilość dostępnych w sprzedaży urządzeń będzie przez pewien czas 
ograniczona, ponieważ popyt przewyższa podaż.  

 
• Jak długo urządzenie Fluoresave może pracować?  

Urządzenie nie posiada części zużywających się. Pierwsze 
egzemplarze pracują już dziesiąty rok i właściwie nie ma powodu, by 
nie pracowały nadal.  

 
• Jaką gwarancję posiada urządzenie?  

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu, zgodnie z 
Ustawą o Ochronie Praw Konsumenta.  
 
 


