INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ EKSPLOATACJI
WAŻNE
Montażu oprawy powinna dokonywać osoba
posiadająca odpowiednie uprawnienia.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy przy oprawie
należy najpierw wyłączyć napięcie zasilające!

PRZEZNACZENIE
Oprawa typu CIRLCE przeznaczona jest do oświetlenia miejsc pracy, sal biurowych, konferencyjnych oraz korytarzy. Oprawa nadaje
się do sufitów o grubości 3~10 mm

1. Wyłącz napięcie zasilania przed przystąpieniem do montażu oprawy.
2. Montaż oprawy powinna wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
3. Wytnij okrągły otwór w suficie zgodnie z rozmiarem z tabelki (rys. 1).
4. Podłącz oprawę do przewodów zasilających (rys. 2).
5. Odchylając zaczepy mocujące umieść oprawę w suficie (rys. 3).
6. Włącz napięcie zasilające (rys. 4).
N

SCHEMAT PRZYŁĄCZA ZASILAJĄCEGO
L - przewód fazowy (najczęściej czarny lub brązowy)
N - przewód zerowy (neutralny, niebieski)
PE - przewód ochronny (żółty - zielony)
(DA+) - przewód sterowania DALI DA+
(DA-) - przewód sterowania DALI DA-

L

N
L

DA-

DA-

DA+

DA+

230V / 50Hz
Przewód DALI

Średnica otworu montażowego [mm]
S – 125
M – 168
L – 195
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KONSERWACJA
Aby zapewnić optymalny strumień świetlny emitowany z oprawy, należy okresowo przeprowadzać konserwację klosza zabezpieczającego. W tym
celu należy stosować ogólnodostępne środki czyszczące. Nie stosować do mycia strumienia wody pod ciśnieniem. Nie stosować środków żrących
i rozpuszczalników. Do przetarcia oprawy do sucha stosować miękką szmatkę.

BUDOWA OPRAWY
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