VEDLIKEHOLD
RENGJØRING
Regelmessig rengjøring av lysarmaturer er avgjørende for å gi optimal belysning. Lysarmaturer rengjøres
i spennings løs tilstand. Elektriske komponenter og tilkoblinger må ikke utsettes for vann eller fuktighet.
Rengjøringsintervaller er normalt i hht intervaller som planlagt under prosjektering eller i forbindelse med
skifte av lyskilder.
Lysarmaturer kan vaskes med et nøytralt vaskemiddel (pH 7). Vaskemiddelet blandes i lunkent vann. Blandingen påføres med mikrofberklut, svamp eller lignende. Deretter bør såperester fjernes ved hjelp av myk
og ren mikrofberklut fuktet i vann. Ikke spray vaskemiddeloppløsninger direkte på armaturen, rester av
vaskemiddel kan samle seg i avdekning, refektor eller optikk og være vanskelig å fjerne i ettertid. Organiske
løsemiddelbaserte og sterkt alkaliske vaskemidler må unngås, da slike midler kan skade komponenter både
på kort og lang sikt. Dette gjelder særlig komponenter produsert i ulike kunststoff. Blanke refekterende fater
bør støvtørkes med jevne mellomrom for å sikre optimal belysning. En helt ny, tørr og ren mikrofberklut kan
anbefales for støvtørking. For fjerning av fett og fngeravtrykk kan refektormaterialet sprayes med vaskemiddel for rengjøring av vinduer, glass, pc skjermer etc og tørkes så rent med en helt ny, tørr og ren mikrofberklut. Eventuelle rester av vaskemiddel kan fjernes ved å påføre rent vann for så å tørkes rent med en helt
ny, tørr og ren mikrofberklut. Rengjøring av refektorer må utføres med forsiktighet slik at ikke refektormaterialer skades.
SKIFTE AV LYSKILDER
Lyskilder som er i slutten av sin levetid kan utvikle varme ut over det som er forventet. Dette kan skadelysarmaturens komponenter. Det er alltid god økonomi å planlegge gruppeskift av lyskilder. Sjekk levetiden på
lyskilden du anvender på våre nettsider eller konferere med din leverandør av lyskilder. Planlegg deretter
intervaller hvor lyskildene blir skiftet. Noen lyskilder vil sannsynligvis kunne svikte før oppgitt levetid og må
skiftes før planlagt gruppeskifting av lyskildene. Skifte av lyskilder utføres når lysarmaturen er i spenningsløs
tilstand. Lyskilder som skiftes må erstattes med tilsvarende for å beholde egenskapene til lysarmaturen.
Benytt alltid hansker ved skifte av lyskilder slik at fngermerker ikke blir etterlatt på refekterende fater.
VEDLIKEHOLD AV LED LYSKILDE
Lysdiodene i en lysarmatur med LED lyskilder har vanligvis en nominell levetid på L70 ved 50.000 timer.
L70 betyr at 70 prosent av den opprinnelige lysstrømmen er gjenværende etter at levetiden er utløpt, når
mindre enn 70% av lysstrømmen er gjenværende vil sannsynligvis belysningsnivået være på et for lavt nivå.
Det kan forekomme at feil oppstår på lysdioder før levetiden er utløpt. Når en slik feil oppstår er det hensiktsmessig å skifte hele produktet. Vedlikehold av elektronikk se punkt under dette.

SKIFTE AV ELEKTRONIKK
Elektroniske forkoplinger (HF forkoplinger) for lysarmaturer har ofte en nominell levetid på 50.000 timer
ved armaturens høyest tillatte omgivelsestemperatur. Det må imidlertid forventes ca. 10% utfall i løpet
av denne perioden. Høy omgivelsestemperatur, transienter og spenningstopper, samt tilkobling til byggestrøm av dårlig kvalitet i byggeperioden vil drastisk forkorte livslengden. Elektroniske forkoplinger skiftes av
kvalifsert personell og alltid når lysarmaturen er gjort spenningsløs. Det anbefales å skifte lyskilder og teste
armaturen før arbeidet med å skifte en defekt elektronisk forkopling igangsettes.

