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INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
 OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ 823 
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PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
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1.     DANE TECHNICZNE

Zasilanie                                                      230V AC, 50Hz

Klasa ochronności                                                              I

Ochrona IP                                                          IP54/IP65

Źródło światła                                            LED, S, MH, E27

Materiał                                            aluminium, poliwęglan

Montaż                                                                       w górę 

Waga                                                                       ~7,0 kg
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Korpus  i  dach  oprawy  stanowi  odlew  ze  stopów  aluminium.  Dach  został zamocowany  do  korpusu 

za  pomocą  dwóch  zawiasów,  co  umożliwia  łatwy dostęp  do  wnętrza  oprawy  w  celu  wymiany  

źródła  światła  (dla  wersji  z  żarówką E27,E40). Oprawka wykonana z porcelany elektrotechnicznej.                                                                                                                                    

Oprawa  posiada  cztery  wkłady  wykonane  z  poliwęglanu  (PC), które są  przymocowane  na  

stałe  do  korpusu  oprawy  i  uszczelnione  silikonem.                                                                     .  

                                                         

Wszystkie elementy złączne zostały wykonane ze stali nierdzewnej A2. 

2.     BUDOWA I MALOWANIE

UWAGA! Przed przystąpieniem do instalacji oprawy oświetleniowej należy zapoznać się ze wszystkimi 

informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe postępowanie może spowodować 

uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji producenta. Podczas instalacji należy bezwzględnie przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.UWAGA! Oprawa przeznaczona do montażu w górę.                                                                                                                                                 

3.     MONTAŻ
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1. Nasadzić oprawę oświetleniową na słup, jednocześnie

wkładając przewód zasilający do słupa. Podczas nasadzania

oprawy należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić

izolacji przewodu zasilającego.                                               .                                               

2. Przykręcić oprawę za pomocą wkrętów dociskowych

6x M8x10. Do tego celu należy użyć klucza imbusowego.

UWAGA! Czynności 3 - 6 dotyczą tylko opraw oświetlenio-

wych z wymienialnym źródłem światła (E27, E40).

3. Odkręcić śrubę M6 mocującą dach oprawy z korpusem.  
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4. Otworzyć dach oprawy.

5. Zamontować (wymienić) żarówkę.  
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6. Zamknąć oprawę, włożyć i zakręcić śrubę zabezpiecza-

jącą.

4.     PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

5.     WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

W celu wymiany źródła światła (E27, E40) należy postępować zgodnie z krokami 3 - 6 rozdziału 3.

Wymiana źródła światła w oprawach oświetleniowych wyposażonych w moduły LED może zostać

wykonana jedynie przez producenta.  

6.     NAPRAWA

Wszelkie naprawy mogą być dokonywane jedynie przy użyciu oryginalnych komponentów. 

W przeciwnym wypadku producent zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia gwarancji.

7.     KONSERWACJA

Wkłady PC należy czyścić nie rzadziej niż raz do roku, aby zapobiec osadzaniu się kurzu i pyłu. 

Czyszczenie należy wykonać za pomocą miękkiej szmatki. W razie potrzeby użyć wody lub natu-

ralnych detergentów. Nie należy stosować środków chemicznych, mogących spowodować uszko-

dzenie jakiejkolwiek części oprawy.

Elementy złączne (wkręty dociskowe, śruba dachu) należy zabezpieczyć smarem ochronnym. 

Odbłyśnik został wykonany z blachy aluminiowej pomalowanej na kolor biały. Całość pomalowana

dwukrotnie z podkładem. Kolor standardowy - czarny półmat RAL9005, lub inny z palety RAL. 

8.     TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Transport opraw oświetleniowych powinien odbywać się krytymi środkami transportu, w orygina-

lnych opakowaniach, wypełnionymi pianką lub innym, chroniącym przed uszkodzeniami materiałem.

Oprawy mogą być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze od +5°C do

 +35°C i wilgotności powietrza mniejszej niż 75%. Pomieszczenia powinny być wolne od par 

i gazów powodujących korozję.

9.     UTYLIZACJA SPRZĘTU

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oprawę oświetle-

niową należy poddać recyklingowi i nie może być ona umieszczona z innymi odpadami. Urządzenia 

podlegające ustawie muszą posiadać poniższe oznaczenie.

10.   GWARANCJA

Dla opraw oświetleniowych z tradycyjnym źródłem światła (E27, E40), producent udziela 24 miesię-

cznej gwarancji liczonej od daty zakupu. Dla opraw wyposażonych w moduły LED okres ten wynosi

60 miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowania, pęknięcia, wgniecenia), oraz

innych uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego montażu lub użytkowania wyrobu. W przy-

padku ewentualnych reklamacji należy przywołać dowód zakupu lub numer faktury. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia ciała będących wynikiem instalacji,

naprawy lub konserwacji wykonanej niezgodnie z niniejszą instrukcją, ogólnie przyjętymi zasadami

instalacji, zasadami BHP, przeznaczeniem lub gdy instalacji dokonywała osoba bez stosownych 

uprawnień. 
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Nie należy stosować źródeł światła innych niż zalecane, oraz nie należy przekraczać maksymalnej 

mocy znamionowej żarówki. 

Podłączenie oprawy powinno być przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i uprawnienia. 

Przed przystąpieniem do wykonywania połączeń w słupie, oraz instalacji żarówki należy wyłączyć zasilanie 

elektryczne, oraz zabezpieczyć miejsce przed przypadkowym załączeniem napięcia przez osoby postronne

poprzez wykręcenie wkładek bezpiecznikowych, zamknięcie rozdzielni lub wywieszenie odpowiednich tablic 

informacyjnych. Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi porażeniem prądem elektrycznym.

W celu identyfikacji przewodów zostały one oznakowane odpowiednimi wyróżnikami literowymi, 

gdzie:

• L (kolor brązowy lub czarny)        - przewód fazowy,

• N (kolor niebieski)                        - przewód neutralny,

• PE (kolor żółto-zielony)                - przewód ochronny.

         

               

                                                           

Poprzez otwór (wnękę) w podstawie słupa należy wykonać przyłączenia elektrycznego oprawy do 

sieci zasilającej. Do tego celu należy użyć złącza słupowego (brak w zestawie). 

Wyrób może zostać przyłączony do sieci zasilającej spełniającej  standardy jakościowe energii 

określone prawem.

         

               

                                                           

Brak kostki zaciskowej. Do instalacji może być wymagana porada osoby wykwalifikowanej.
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