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CESTNA LED SVETILKA

NAIT MT-36 LED
NAVODILA ZA MONTAŽO
OPOZORILO
Ta sve lka je zasnovana za zunanjo razsvetljavo.
Sve lke ne uporabljajte na območjih z omejenim prezračevanjem ali v zapr h prostorih z visoko temperaturo okolice.
Sve lko lahko servisirajo samo usposobljene in pooblaščene osebe ali proizvajalec.
(Garancija poteče, če sve lko odpre uporabnik).
Če opazite pomanjkljivos izdelka se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali proizvajalca.
Pred names tvijo ali servisiranjem sve lke popolnoma odklopite napajanje.
Sve lko lahko vgradi le kvaliﬁcirana oseba, ki mora natančno upošteva ta navodila in veljavne zakone v zvezi z električnimi sistemi.
Varnost izdelka je mogoče zagotovi le, če se ta navodila spoštujete v celo .
Navodila za prihodnjo uporabo hranite na varnem mestu.
Glede na okoliščine je potrebno ta navodila, skupaj z vsemi drugimi informacijami, ki so morda pomembne, posredova vsakemu podjetju ali
posamezniku, ki sodeluje pri elektroinštalaciji izdelkov MT-LIGHT.
Sve lka je zasnovana za delovanje pri temperaturi od -20°C do 45°C in jo je treba names vodoravno, tako da so LED diode obrnjene navzdol.

Električni kabli in vodniki – dolžine
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Povezava žic
Povlecite kabel (4) skozi tesnilno ma co (1), tesnilo (2) in
telo (3).
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VERTIKALNA / STRANSKA PRITRDITEV
x

Priklop na elektriko
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Vstavite vodnike v priključke (5) in za snite. Vstavite modul v telo, tako da se kljukice
zaskočijo v za to namenjene odpr ne (slika A, B).
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Za priklop na elektriko je potrebna zgolj names tev hitrega konektorja
na napajalni kabel, ki ga priklopite na kabel sve lke z že priloženim
konektorjem moškega pa. Ko je električna povezava vzpostavljena,
postopno in izmenično za snite vijake M8 (imbus ključ 13 mm) na
stropni/stenski konzoli (navor naj bo med 8 in 10 Nm).
OPOMBE:
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Napajalni kabel je odporen na temperature do 60 °C.
Napajalnega kabel napeljite tako, da se izognete virom toplote.
Pred servisnimi posegi odklopite hitri konektor (napajanje), da
vas ne strese elektrika.
USTREZNI KABLI:
2
2
2
2
- 2X1.5 mm ; 2x2,5 mm ; 3X1.5 mm ; 3x2,5 mm

OPOZORILO: Sestavna dela (3, 5) lahko spojimo samo v točno določeni poziciji. Obrnemo jih tako,
da jih lahko združimo (kljukice morajo bi poravnane z odpr nami).

Za snite ma co (1) na telesu (3) – s tem
za snete tudi kabel in tesnilo.
Ma co zavr te s pomočjo viličastega ključa
(navor 2,5 Nm) in tako ﬁksirate telo (3).
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Najmanjši upogibni polmer
vodnikov mora bi več kot
š rikrat večji od njihovega
premera.
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PREVIDNO: Zaradi zagotavljanja zaščite poskrbite, da
kabli niso zvi (ne bremenite kablov ipd.)

SILA
>4
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OPOZORILO: poškodovan napajalni kabel lahko zamenja
samo pooblaščeni serviser ali proizvajalec!
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CESTNA LED SVETILKA

NAIT MT-36 LED
NAVODILA ZA MONTAŽO
DODATNE INFORMACIJE
Tip in moč LED izvora: (na produktni nalepki)

VZDRŽEVANJE
Pred začetkom vzdrževanja preverite, ali je napajanje izključeno.
Občasno čiščenje zunanje strani stekla bo zagotovilo delovanje z največjo op čno učinkovitostjo.
Kaljeno steklo se lahko očis le z neabrazivnim milom, čis lom za steklo ali podobnimi detergen oz. raztopinami.
Po pranju spra s hladno vodo in obrisa suho.
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

TEŽA SVETILKE: 6,25 kg

RAZPON MOČI: 50~75 W
BARVNA TEMPERATURA (CCT): 2700 K / 3000 K / 4000 K
VHODNA NAPETOST: 220~240 V / 50~60 Hz

PROIZVODNJA, DISTRIBUCIJA
IN PRODAJA:

OPTIKA: NA, ND, DA, OA, FF, WD, CO, WA, PC
STOPNJA ZAŠČITE PRED VDOROM: IP66
MEHANSKA TRDNOST: IK09
BARVA OHIŠJA: RAL9007
UPRAVLJANJE/REGULACIJA: AstroDIM / StepDIM / DALI
DELOVNA TEMPERATURA: -40° C ~ +55° C
ELEKTRIČNI ZAŠČITNI RAZRED (IEC): ZR. I / ZR. II
PRENAPETOSTNA ZAŠČITA: do 10 kV

Mines Team d.o.o.
Na logu 14
SI-5220 Tolmin, SLOVENJIA

NAJVEČJA POVRŠINA: 0,129 m²
MAKSIMALNA VIŠINA NAMESTITVE: 15 m

OPOZORILO: Sve lka mora bi nameščena tako, da je možnost dolgotrajnega gledanja v sve lko na
razdalji, ki je manjša od 0,65 m, zelo malo verjetna.
Zamenjave LED modula ne sme izves uporabnik;
Zamenjavo LED modula lahko izvede proizvajalec, pooblaščeni serviser ali primerno usposobljena
oseba.
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