Vážení uživatelé,
děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Neo-Neon CZ, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací
techniku, LED světelné zdroje a svítidla pro všechny oblasti použití. Věříme, že s tímto produktem budete spokojeni a
že i v budoucnu zvolíte některý z úsporných LED výrobků od společnosti Neo-Neon CZ. Kompletní sortiment
naleznete na www.led-house.cz .

Návod k použití
PRODUKT: Halová LED svítidla
TYP:
Z90001-001
Z90010-001
Z90010-002
Z90010-003

UPOZORNĚNÍ:












Před instalací výrobku si nejprve pečlivě přečtěte tento návod.
Nepřipojujte svítidlo k elektrické síti před odstraněním ochranného obalu.
Před instalací, demontáží nebo údržbou svítidla odpojte napájecí zdroj od přívodu elektrické energie.
Nepoužívejte svítidlo v prostředí, které vykazuje teplotu a vlhkost mimo rozsah stanovený výrobcem jako
provozní. Použitím svítidla v takovémto prostředí se výrazně snižuje jeho životnost.
Instalaci a údržbu svítidla musí vždy provádět pouze osoby s platnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb.
Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k poškození svítidla nebo přívodního kabelu a jeho izolace. Kontrolu
svítidla a kabeláže doporučujeme provádět pravidelně.
V průběhu instalace zacházejte s výrobkem tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
Dodavatel ani výrobce zboží není zodpovědný za škody způsobené nesprávnou instalací v rozporu s tímto
manuálem.
Svítidlo připojte ke zdroji elektrické energie až po dokončení instalace.
Nedotýkejte se svítidla, je-li zapnuté nebo zahřáté.
V žádném případě se nepokoušejte opravit svítidlo sami, vždy jej předejte do rukou autorizovanému servisu.

TYP

Z90001-001

Z90010-001

Z90010-002

Z90010-003

Spotřeba:

145 W

150 W

200 W

250 W

Provozní napětí:

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

Rozměry (mm):

pr. 400, v. 129

pr. 500, v. 155

pr. 500, v. 155

pr. 500, v. 155

Světelný tok:

11.300 lm

15.000 lm

21.000 lm

26.000 lm

Teplota barvy světla:

5500-6000 K

5000 K

5000 K

5000 K

Provozní teplota:

-30°C ~ +50°C

-30°C ~ +50°C

-30°C ~ +50°C

-30°C ~ +50°C

Vyzařovací úhel:

115°

115°

115°

115°

CRI

Ra>80

Ra>70

Ra>70

Ra>70
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ZAPOJENÍ A INSTALACE SVÍTIDLA
!!! Elektrické zapojení svítidla smí provádět pouze k tomu autorizovaná osoba – předejdete tím nebezpečí úrazu
elektrickým proudem a vzniku požáru!!! Vždy dbejte na správné zapojení jednotlivých vodičů!

Návod k použití
PRODUKT: Halová LED svítidla
TYP:
Z90001-001
Z90010-001
Z90010-002
Z90010-003

Svítidlo instalujte pouze na plochy s dostatečnou nosností. Používejte kvalitní kotevní techniku, která zaručí pevnost
uchycení svítidla.
Při instalaci svítidla do venkovních prostorů je vždy nutné zajistit voděodolnost spojů napájecích kabelů.

Ukázky instalace svítidel:

Možnosti uchycení svítidel se mohou lišit dle typu svítidla.
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