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Poland 

05-520 Konstancin-Jeziorna 
www.brilum24.pl

ul. Wilanowska 1A

IP 65~230V
50/60Hz

PRZEZNACZENIE / APPLICATION

Oprawy wyposa¿one s¹ w diody LED typu SMD. Barwa œwiat³a: neutralna bia³a.

�RÓD£A ŒWIAT£A LED / LED LIGHT SOURCES

The luminaires are equipped with LED type SMD. Light colour: neutral white.

PARAMETRY TECHNICZNE /  LUMINAIRES SPECIFICATIONS

Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady wynik³e z niestosowania siê do zaleceñ niniejszej instrukcji. 
Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne wygasaj¹ po up³ywie dwóch lat, licz¹c 
od dnia wydania oprawy Konsumentowi.

This symbol stands for selective collecting of the electrical and electronic equipment, therefore, this product cannot be treated as other 
household's waste. It has to be left at a special used-equipment collection point. The appropriate dealing with the collection of used electrical 
and electronic equipment is crucial, especially if the equipment includes dangerous components which have a negative influence 
on the environment and on the health of people.

The Manufacturer does not bear any responsibility for any possible damage caused to the Consumer in case of the Manufacturer's 
requirements specified in the given instruction manual have been disregarded. According to article 568 pt 1 of the Polish Civil Code, 
the right resulting from a warranty for physical defects are extinct after the lapse of 2 (two) years after delivery of the luminaire 
to the Consumer. 

Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktowaæ jak
innych odpadów domowych. Nale¿y oddaæ go do w³aœciwego punktu zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. 
W³aœciwa realizacja zadañ zwi¹zanych ze zbieraniem zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie 
szczególne w przypadku, gdy w tym sprzêcie wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹ szczególnie negatywny wp³yw 
na œrodowisko i zdrowie ludzi.

neutralna bia³a

neutral white

Barwa œwiat³a

Light colour
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LINUX to hermetyczne oprawy liniowe LED o stopniu ochrony IP 65. Oprawy s¹ przeznaczone do oœwietlania 
pomieszczeñ o du¿ej wilgotnoœci i zapyleniu, np. pomieszczeñ przemys³owych, warsztatowych, magazynowych, itp..
Mog¹ byæ równie¿ stosowane jako oœwietlenie pomieszczeñ sklepowych, obiektów u¿ytecznoœci publicznej,
a tak¿e jako oœwietlenie zewnêtrznych powierzchni zadaszonych.
Obudowa i boczki oprawy wykonane s¹ z poliwêglanu (PC). Klosz mleczny z poliwêglanu (PC). 
Oprawa przystosowana jest do monta¿u na suficie lub œcianie. Dostarczana jest w komplecie z uchwytami 
mocuj¹cymi, ko³kami rozporowymi i wkrêtami.Uchwyty mocuj¹ce umo¿liwiaj¹ równie¿ zwieszenie oprawy na 
linkach lub ³añcuszkach.

LINUX are LED linear hermetic luminaires. Protection rate - IP 65. 
illumination of interiors with high humidity and dust, for example: industial interiors, workshops, warehouses, etc..
They can also be used for lighting of shops, public utility buildings and external roofed areas.
Housing and sides of luminaire are made of polycarbonate (PC). Diffuser is made of polycarbonate (PC), milky. 
The luminaire is adapted to ceiling/wall mount. The luminaire is supplied together with mounting brackets, dowels
and screws. Mounting brackets allow to surface mount or hang the luminaire on a hook or chain.

The luminaires are intended for 
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GBPL INSTRUKCJA MONTA¯U I EKSPLOATACJI
Oprawa hermetyczna LINUX

1. Przed przyst¹pieniem do monta¿u oprawy nale¿y upewniæ siê czy otoczenie jest pozbawione wyziewów 
    i/lub oparów zawieraj¹cych œrodki chemiczne uniemo¿liwiaj¹ce zastosowanie poliwêglanu.
2. Zaleca siê, aby zainstalowanie oprawy zosta³o wykonane przez wykwalifikowanego elektryka, który musi 
    przestrzegaæ niniejszej instrukcji oraz przepisów dotycz¹cych instalacji elektrycznych.
3. W czasie instalowania, konserwacji oraz wymiany oprawy nale¿y wy³¹czyæ zasilanie!

OSTRZE¯ENIA

BEZPIECZEÑSTWO I KONSERWACJA

MONTAÝ

UWAGA! Nie wierciæ otworów w obudowie - do celów monta¿owych! Do monta¿u oprawy s³u¿¹ wy³¹cznie 
uchwyty mocuj¹ce ze stali nierdzewnej, dostarczone w komplecie, które zatrzaskuje siê na obudowie oprawy, 
w przeznaczonych do tego miejscach. 

Instalacjê oprawy powinien przeprowadziæ uprawniony i doœwiadczony elektryk. Przed rozpoczêciem instalacji 
nale¿y koniecznie wy³¹czyæ dop³yw pr¹du do sieci elektrycznej, do której ma byæ pod³¹czona oprawa, 
aby zabezpieczyæ siê przed przypadkowym za³¹czeniem napiêcia! Przewody elektryczne musz¹ byæ pod³¹czone 
zgodnie z instrukcj¹ oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych oprawy nale¿y okresowo przeprowadzaæ jej konserwacjê. 

Obudowê oprawy nale¿y czyœciæ ogólnie 
dostêpnymi œrodkami myj¹cymi i wytrzeæ do sucha miêkk¹ tkanin¹. Nie u¿ywaæ œrodków ¿r¹cych i rozpuszczalników. 
Nie stosowaæ strumienia wody pod ciœnieniem.

Przed rozpoczêciem czyszczenia produktu nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od zasilania. Zlekcewa¿enie tego ostrze¿enia
mo¿e spowodowaæ niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

MANUAL USE AND SETTINGS
LINUX hermetic luminaire

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 luminaire replacement power must be off!

WARNINGS

INSTALLATION

IMPORTANT! Do not drill any holes in the housing of luminaire! 
the ceiling or the wall with stainless steel mounting brackets which are in the set!

The luminaires have to be mounted onto 

SAFETY AND MAINTENANCE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulegac zmianie bez uprzedzenia. Ewentualne zmiany beda uwzgledniane 
w kolejnych wydaniach instrukcji obslugi lub w publikacjach i dokumentach uzupelniajacych.

The information included in this document may undergo changes without warning. Possible changes will be taken into 
consideration while working with other issues of the instructions for use or complementary documents.

[1] Wykonaæ otwory monta¿owe w pod³o¿u (np. suficie), 
      pod ko³ki rozporowe (w komplecie), a nastêpnie 
      umieœciæ ko³ki w otworach.
[2] Przykrêciæ uchwyty mocuj¹ce do pod³o¿a za 
      pomoc¹ wkrêtów (w komplecie).

Klik

Klik

[3] Zamocowaæ oprawê do uchwytów, 
      zatrzaskuj¹c je na obudowie oprawy.

[4] Pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do zasilania ~230V.

uchwyt mocuj¹cy 
ze stali nierdzewnej

[5] Uchwyty mocuj¹ce umo¿liwiaj¹ równie¿ zwieszenie
      oprawy na linkach lub ³añcuszkach 
      (linki i ³añcuszki - brak w komplecie).

Electrical cables must be connected according to 
the instructions and regulations in force. 

Before starting The installation of the luminaire should be done by the certified and experienced electrician. 
the luminaire has to be the installation you must absolutely turn off the power supply at the mains where 

connected for protection from accidental current supply! 

must be served for keeping the optimal technical parameters. Sometimes luminaire 
Housing of the luminaire should 

be cleaned by generally available washing measures and also rubbed dry with a soft cloth. Don't use corrosive
agents and solvents. Don't use stream of water under the pressure.

Before you clean the product,
disconnect it from power supply. Insubmission can lead to electric shock. 

[1] Drill the holes in the mounting surface and input 
      dowels (included in the set).
[2] The mounting brackets should be mounted into 
      the surface by a screws (included in the set).

[3] Mount the luminaire onto the surface.
      The mounting brackets should be locked.

[4] Connect the power cable to AC 230V power source. [5] Mounting brackets allow to surface mount or hang 
      the luminaire on a hook or chain
      (hook and chain - are not in the set).

stainless steel 
mounting bracket

~230V ~230V

Click

Click
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