
�ród³a œwiat³a(w komplecie): LEDline T8, LEDline T8V, LEDline T5

Barwa œwiat³a / Light colour Typ klosza / Cover colour
DB - dzienna bia³a / daylight F - frost (mro¿ony) / frosted
NB - neutralna bia³a / neutral white M - opal (mleczny) / opal (milky)
CB - ciep³a bia³a / warm white T - transparentny / transparent

L - oprawy do ³¹czenia w linie œwietlne / luminaires to connect into lines 
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opraw HERMETIC LED, HERMETIC LED-V

HIGH QUALITY
IP 65

WYMIARY GABARYTOWE
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C         DBA

Moc 
Ÿród³a œwiat³a

Wymiary [mm]
Typ oprawy

HERMETIC LED 150S / 150SL

HERMETIC LED 120S / 120SL

INSTRUKCJA MONTA¯U I EKSPLOATACJI
Oprawy hermetyczne 

HERMETIC LED, HERMETIC LED-V 

Oprawy przemys³owe HERMETIC LED i LED-V 
przeznaczone s¹ do oœwietlania hal przemys³owych, 
pomieszczeñ warsztatowych, pomieszczeñ o du¿ej 
wilgotnoœci i zapyleniu. Mog¹ byæ te¿ stosowane jako 
oœwietlenie wiat, zadaszeñ itp. Oprawa o stopniu 
szczelnoœci IP 65 (py³oszczelna i strugoodporna) 
przystosowana do monta¿u nastropowego. Dostarczana 
w komplecie z uchwytami umo¿liwiaj¹cymi zwieszanie 
oprawy na haczyku lub ³añcuszku i Ÿród³ami œwiat³a 
LEDline T8, LEDline T8V lub LEDline T5 (w 
zale¿noœci od wykonania oprawy).

L – oprawa przystosowana do ³¹czenia w linie (dwie 
       z³¹czki, przewody wzd³u¿ oprawy, dwie d³awnice)

Ostrze¿enia
1. Przed przyst¹pieniem do monta¿u oprawy nale¿y siê 
    upewniæ 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 niniejsz¹ instrukcjê oraz przepisy 
    dotycz¹ce instalacji elektrycznych.
3. W czasie instalowania, konserwacji oraz wymiany 
    Ÿród³a œwiat³a nale¿y wy³¹czyæ zasilanie!

Monta¿
1. Otworzyæ klosz oprawy odpinaj¹c zamki.
2. Oddzieliæ p³ytê monta¿ow¹ od korpusu przez 
    zwolnienie zatrzasków.
3. Zamocowaæ do pod³o¿a elementy mocuj¹ce oprawê 
    w rozstawie D wed³ug tabeli.
4. Zawiesiæ korpus oprawy zgodnie z rys. 1-12.
5. Wprowadziæ przewód zasilaj¹cy przez d³awnicê 
    do korpusu.
6. Pod³¹czyæ przewód do z³¹czki zasilaj¹cej (przewód 
     ochronny, neutralny, fazowy).
7. Zatrzasn¹æ p³ytê monta¿ow¹ w korpusie oprawy.
8. Zamontowaæ Ÿród³a LEDline w³aœciwe dla danego 
    wykonania oprawy.
9. Zamkn¹æ klosz oprawy zapinaj¹c zamki.

BEZPIECZEÑSTWO I KONSERWACJA
Instalacjê oprawy powinien przeprowadziæ doœwiadczony 
elektryk. Przed rozpoczêciem instalacji koniecznie wy³¹czyæ 
dop³yw pr¹du do sieci elektrycznej, do której ma byæ 
pod³¹czona oprawa, aby zabezpieczyæ siê przed 
przypadkowym za³¹czeniem napiêcia! 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.

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.

            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.

PRZEZNACZENIE

WERSJE OPRAW
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