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                    INSTRUKCJA MONTA ÝU I EKSPLOATACJI
     Oprawy przemysùowe úwietlówkowe DUST typu OPFa, OPFae

Nr instrukcji
IME - 027

PRZEZNACZENIE:

Oprawy przemysùowe DUST typu OPFa,  OPFae przeznaczone sà do oúwietlania hal 
przemys³owych, pomieszczeñ warsztatowych, pomieszczeñ o duýej wilgotnoúci i zapyleniu.
Oprawy przystosowane sà do pracy w sposób ciàgùy przy temperaturze do +25°C (chwilowo do +35°C).
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Wymiary [mm]Typ oprawy

A B C D
Rodzaj êródùa

úwiatùa
Rodzaj

zapùonnika
Napiæcie
zasilania

OPFa-118 úwietl.1x18 lub 20 W 4-80 W
OPFae-118

670 460
úwietl.1x18 W -

OPFa-136 úwietl.1x36 lub 40 W 4-80 W
OPFae-136

1278 800
úwietl.1x36 W -

OPFa-158 úwietl.1x58 lub 65 W 4-80 W
OPFae-158

1578

115

1100 úwietl.1x58 W -
OPFa-218 úwietl.2x18 lub 20 W 4-22 W
OPFae-218

670 460
úwietl.2x18 W -

OPFa-236 úwietl.2x36 lub 40 W 4-80 W

OPFae-236
1278 800

úwietl.1x36 W -
OPFa-258 úwietl.2x58 lub 65 W 4-80 W
OPFae-258 1578

185

105

1100
úwietl.2x58 W -

~230 V

Uwaga: Wymiar „D” oznacza rozstaw otworów do mocowania.

1-obudowa z uszczelkà;
2-klosz;
3-zamek.

a) dwuúwietlówkowe                           b) jednoúwietlówkowe

WYMIARY GABARYTOWE I DANE TECHNICZNE OPRAW:



Rys.6

Rys.4 Rys.5

Rys.2 Rys.3

Rys.1

INSTALOWANIE OPRAW:

1.  Wyjàã obudowæ z klosza.

2.  Oddzieliã pùytæ montaýowà od obudowy przez zwolnienie zatrzasków [rys.2].

3.  Zamontowaã oprawki úwietlówek w prostokàtnych otworach pùyty montaýowej.

4.  Zamontowaã dùawnice kablowe w otwory w obudowie [rys.3].

5.  Wypchnàã otwory w obudowie (np. przy pomocy wkrætaka) w miejscach przetùoczeñ, sùuýàce do
zamocowania oprawy.

6.  Przytwierdziã wstæpnie do podùoýa dwa koùki rozpræýne. Na wkræt koùka zaùoýyã uszczelkæ (nie
dokræcaã wkrætów !).[rys.4]

7.  Przymocowaã obudowæ do podùoýa przez wsuniæcie wstæpnie zamocowanych wkrætów przez
otwory w obudowie i zaùoýenie pierúcieni zabezpieczajàcych na ùby wkrætów [rys.5].

8.  Dokræciã wkræty zwracajàc uwagæ aby uszczelka znalazùa siæ centralnie w przetùoczeniu obudowy.

9.  Zawiesiã pùytæ montaýowà na obudowie (zaczepiã prostokàtnymi otworami w krawædziach
bocznych pùyty o zatrzaski w obudowie).[rys.6]

10.  Wprowadziã do oprawy przewód zasilajàcy przez dùawnicæ kablowà.

11.  Przyùàczyã przewody zasilajàce do odpowiednich zacisków zùàcza (fazowy, neutralny ochronny).

12.  Przymocowaã pùytæ montaýowà przez zapiæcie zatrzasków w otworach pùyty.

13.  Zamontowaã úwietlówki odpowiedniej mocy.

14.  Zamocowaã klosz do podstawy przez zapiæcie zamków.[rys.1]

Dla opraw przeznaczonych do pracy ze úwietlówkami 2 x 18 lub 20 W przy ewentualnych
trudnoúciach z zaúwieceniem naleýy zmieniã biegunowoúã jednego z zapùonników obracajàc go

o o 180 .

UWAGA: W czasie instalowania, konserwac ji oprawy oraz wymiany

 êródùa úwiatùa naleýy wyùàczyã zasilanie.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA:

W celu zapewnienia podczas pracy wùaúciwych parametrów úwietlnych oprawy, okresowo naleýy
myã klosz ùagodnym úrodkiem do mycia naczyñ i wytrzeã do sucha miækkà úciereczkà.
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