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1.

4.

DANE TECHNICZNE

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

7.

Wyrób może zostać przyłączony do sieci zasilającej spełniającej standardy jakościowe energii
określone prawem.

Zasilanie
Klasa ochronności
Ochrona IP
Źródło światła
Materiał
Montaż

W celu identyfikacji przewodów zostały one oznakowane odpowiednimi wyróżnikami literowymi,
gdzie:
• L (kolor brązowy lub czarny)
- przewód fazowy,
• N (kolor niebieski)
- przewód neutralny,
• PE (kolor żółto-zielony)
- przewód ochronny.
Podłączenie oprawy powinno być przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i uprawnienia.
Przed przystąpieniem do wykonywania połączeń w słupie należy wyłączyć zasilanie elektryczne,
oraz zabezpieczyć miejsce przed przypadkowym załączeniem napięcia przez osoby postronne
poprzez wykręcenie wkładek bezpiecznikowych, zamknięcie rozdzielni lub wywieszenie odpowiednich tablic
informacyjnych. Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi porażeniem prądem elektrycznym.

230V AC, 50Hz
I
IP65
LED
aluminium, PC
w górę / w dół

Niniejsza instrukcja dotyczy modeli opraw oświetleniowych o wymiarach przedstawionych
na kolejnej stronie.

2.

BUDOWA I MALOWANIE

Korpus i dach oprawy wykonany jest ze stopów aluminium, klosz wykonany z tworzywa sztucznego.
Oprawa wyposażona w zintegrowany, niewymienny moduł LED.

.

Połączenia elektryczne należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie puszki hermetycznej o klasie
IP54 (min).
puszka hermetyczna
min. IP 54

W zależności od modelu oprawa występuje w wersji stojącej lub wiszącej. W oprawie istnieje
możliwość zabudowania wkładów PC przeźroczystych lub matowych.
Całość pomalowana dwukrotnie z podkładem. Kolor standardowy - czarny półmat RAL9005, lub
inny z palety RAL.
.

3.

Wszelkie naprawy mogą być dokonywane jedynie przy użyciu oryginalnych komponentów.
W przeciwnym wypadku producent zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia gwarancji.

8.

KONSERWACJA

Klosz należy czyścić nie rzadziej niż raz do roku, aby zapobiec osadzaniu się kurzu i pyłu. Czyszczenie należy wykonać za pomocą miękkiej szmatki. W razie potrzeby użyć wody lub naturalnych detergentów. Nie należy stosować środków chemicznych, mogących spowodować uszkodzenie jakiejkolwiek części oprawy.
.
Elementy złączne (wkręty dociskowe, śruba dachu) należy zabezpieczyć smarem ochronnym.

9.

Brak kostki zaciskowej. Do instalacji może być wymagana porada osoby wykwalifikowanej. W celu
instalacji lampy należy użyć złączek instalacyjnych:
• typ zacisku: gwintowy lub bezgwintowy,
• liczba zacisków: 3,
• napięcie znamionowe: min. 400V
2
• przekrój przewodów: 0,5...4 mm

NAPRAWA

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Transport opraw oświetleniowych powinien odbywać się krytymi środkami transportu, w oryginalnych opakowaniach, wypełnionymi pianką lub innym, chroniącym przed uszkodzeniami materiałem.
Oprawy mogą być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze od +5°C do
+35°C i wilgotności powietrza mniejszej niż 75%. Pomieszczenia powinny być wolne od par
i gazów powodujących korozję.

10.

UTYLIZACJA SPRZĘTU

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oprawę oświetleniową należy poddać recyklingowi i nie może być ona umieszczona z innymi odpadami. Urządzenia
podlegające ustawie muszą posiadać poniższe oznaczenie.

MONTAŻ
L PE N

11. GWARANCJA

UWAGA! Przed przystąpieniem do instalacji oprawy oświetleniowej należy zapoznać się ze wszystkimi
informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe postępowanie może spowodować
uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji producenta. Podczas instalacji należy bezwzględnie przestrzegać
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
.

A

Na oprawy wyposażone w niewymienne moduły LED producent udziela 60 miesięcznej gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowania, pęknięcia, wgniecenia), oraz
innych uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego montażu lub użytkowania wyrobu. W przypadku ewentualnych reklamacji należy przywołać dowód zakupu lub numer faktury.

B
2

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia ciała będących wynikiem instalacji,
naprawy lub konserwacji wykonanej niezgodnie z niniejszą instrukcją, ogólnie przyjętymi zasadami
instalacji, zasadami BHP, przeznaczeniem lub gdy instalacji dokonywała osoba bez stosownych
uprawnień.

1

5.

GRUPY RYZYKA

3
2

1
RG1
max. 530 mA
max. 4000 K

RG2

Uwaga:
Niniejsza instrukcja dotyczy opraw wielokątnych dla wersji z wkładami PC przeźroczystymi oraz
matowymi.

Ethr >= 823,6 lx

Oprawa oświetleniowa powinna być umieszczona tak, aby nie wpatrywać się w dłuższym czasie
w źródło światła z odległości bliższej niż 0,4 m.
MONTAŻ OPRAWY W WERSJI STOJĄCEJ - A.
1. Nałożyć oprawę na czop słupa, jednocześnie wsuwając przewód do środka.
2. Dokręcić oprawę na słupie za pomocą wkrętów dociskowych M8 (10 Nm).
MONTAŻ OPRAWY W WERSJI WISZĄCEJ - B.
1. Nałożyć oprawę na czop wysięgnika, jednocześnie wsuwając przewód do środka słupa.
2. Zamocować oprawę na wysięgniku za pomocą wkrętów dociskowych M8 (10 Nm).
3. Wkręcić śrubę zabezpieczającą M8 tak, aby jej koniec przeszedł przez otwór w wysięgniku.

Oprawa oświetleniowa przyjmuję grupę RG1 dla dla max. prądu zasilania 530mA i temperatury barwoej najbliższej 4000K. Powyżej wartości natężenia 823,6 lx oprawę klasyfikuje się w grupie RG2.

6.

WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie
przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
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12. WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WIELOKĄTNYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ
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Wymiary: 823N 823NW

Uwaga:
Niniejsza instrukcja dotyczy opraw wielokątnych dla wersji z wkładami PC przeźroczystymi oraz
matowymi.
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