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WYMIARY GABARYTOWE / DIMENSIONS

Instrukcja montżu i eksploatacji

HERMETIC LINX

HERMETIC LINX 120 / 120R

HERMETIC LINX 150 / 150R
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HERMETIC LINX 120R, 150R
oprawy wyposażone w czujnik ruchu, opcja ON/OFF
luminaires equipped with motion sensor, ON/OFF option
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INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

Oprawa hermetyczna HERMETIC LINX

Oprawy przemysłowe HERMETIC LINX charakteryzują się stopniem szczelności IP 65
(pyłoszczelne i strugoodporne). Klosz opal, obudowa i zamki wykonane są z poliwęglanu (PC).
Oprawy przeznaczone są do oświetlania hal przemysłowych, pomieszczeń warsztatowych,
pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu. Mogą być też stosowane jako oświetlenie wiat,
zadaszeń itp. Przystosowane są do montażu nastropowego. Dostarczane w komplecie z uchwytami
umożliwiającymi zwieszanie oprawy na haczyku lub łańcuszku.

HERMETIC LINX 120R i 150R – oprawy z czujnikiem ruchu w opcji ON/OFF

1. Przed przystąpieniem do montażu oprawy należy upewnić się czy otoczenie jest pozbawione
wyziewów i/lub oparów zawierających środki chemiczne uniemożliwiające zastosowanie
poliwęglanu.

2. Zaleca się, aby zainstalowanie oprawy zostało wykonane przez wykwalifikowanego elektryka,
który musi przestrzegać niniejszą instrukcję oraz przepisy dotyczące instalacji elektrycznych.

3. W czasie instalowania, konserwacji oraz wymiany źródła światła należy wyłączyć zasilanie!

MONTAŻ
1. Otworzyć klosz oprawy odpinając zamki.
2. Oddzielić płytę montażową od korpusu przez zwolnienie zatrzasków.
3. Zamocować do podłoża elementy mocujące oprawę w rozstawie D według tabeli.
4. Zawiesić korpus oprawy zgodnie z Rys. 1 12.
5. Wprowadzić przewód zasilający przez dławnicę do korpusu.
6. Podłączyć przewód do złączki zasilającej (przewód ochronny, neutralny, fazowy).
7. Zatrzasnąć płytę montażową w korpusie oprawy.
8. Zamknąć klosz oprawy zapinając zamki.

–

PRZEZNACZENIE

WERSJE OPRAW

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA
Przed rozpoczęciem instalacji

koniecznie wyłączyć dopływ prądu do sieci elektrycznej, do której ma być podłączona oprawa,
aby zabezpieczyć się przed przypadkowym załączeniem napięcia!

Instalację oprawy powinien przeprowadzić doświadczony elektryk.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji.
Zgodnie z art.568 §1 uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia wydania
oprawy kupującemu.

Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu
nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze
zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególne
w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie

negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

INSTRUKCJA MONTAŻU

OSTRZEŻENIA

Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych oprawy należy okresowo przeprowadzać jej
konserwację. Obudowę oprawy należy czyścić ogólnie dostępnymi środkami myjącymi i wytrzeć do sucha
miękką tkaniną. Nie używać środków żrących i rozpuszczalników. Nie stosować strumienia wody
pod ciśnieniem.

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
Oprawy wyposażone w 2 niewymienne moduły LED z diodami typu SMD.
Barwa światła: ciepła biała, neutralna biała lub dzienna biała. Wskaźnik oddawania barw Ra = 80.

GB

HERMETIC LINX industrial luminaires
are made of polycarbonate (PC). The luminaires are intended for

illumination of industrial halls, workshop rooms, rooms of high humidity and dustiness. They can
also be used for lighting of shelters, roofings etc. The luminaires are adapted to ceiling mount and
supplied together with handles which allow to hang the luminaire on a hook or chain.

have a IP 65 tightness class (dust-proof and splash-proof).
Opal cover, body and locks

WARNINGS
1. Before starting the luminaire installation make sure that the environment is free from fumes

and/or vapours containing chemicals which prevent the use of polycarbonate.
2. It is recommended that the luminaire installation is carried out by a qualified electrician who must

follow these instructions and electrical system regulations.
3. During installation, maintenance works and light source replacement power must be off!

INSTALLATION

1. Open the luminaire cover by unlocking the locks.

2. Separate the mounting plate from the body by releasing the clamps.

3. Fix the parts which fasten the luminaire in the D spacing, to the substrate.

4. Hang the luminiare body as shown in Fig. 1 12.

5. Insert the power cord into the body through the cable gland.

6. Connect the cable to the power connector (protective wire, neutral wire, phase wire).

7. Slam the mounting plate on the luminiare body.

8. Close the luminaire cover by locking the locks.

–

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LED LIGHT SOURCES

SAFETY AND MAINTENANCE
Fitting installation should be carried out by an experienced electrician. Before installation, cut off
the supply of power to the electric network used to connect the fitting to prevent accidental
turning on the power!

The following symbol means selective collection of waste electric and electronic equipment which
means that the product cannot be disposed of in the same way as other household waste. It must be
returned to an appropriate centre for waste electric and electronic equipment collection. Proper
execution of tasks related to collection of waste electrical and electronic equipment is of particular
meaning if the equipment contains hazardous components which may adversely affect

the environment and human health.

To ensure optimality of technical parameters, fitting needs to be maintained periodically. Fitting’s
casing must be cleaned with commonly available detergents. Do not use caustic agents or solvents.
Do not use water jet under pressure.

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTION
HERMETIC– LINX luminaire

APPLICATION

LUMINAIRE VERSIONS

The Manufacturer does not bear any responsibility for any possible damage caused to the consumer in case the
Manufacturer’s requirements specified in the given instruction manual are disregarded. According to article 568 pt 1,
the manufacturer establishes a warranty period for 1 (one) year from the date of transfer of fitting to the Consumer.

Two LED modules, inconvertible, with LEDs type SMD. Light colour: warm white, neutral white
or daylight. Colour rendering index CRI = 80.

HERMETIC LINX 120R and 150R luminaires with microwave motion sensor, ON/OFF option–


