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הוראות התקנה
עמודון לד (בולרד)
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נתונים טכניים
מתח זינה:230  וולט50  הרץ 

IP65 :דרגת הגנה

אזהרות: 
רק חשמלאי מוסמך רשאי להתקין ו/או לתקן גוף תאורה.

אין להשתמש במנורה אם גוף המנורה או הסוכך האופטי סדוק
התקנה שלא לפי הוראות ההתקנה תגרור פקיעת אחריות

יש לוודא ניתוק החשמל לפני התקנה ו/או תיקון גוף התאורה.
אין לפתוח את גוף התאורה כאשר הוא מחובר למתח

יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, למניעת נזק לציוד 
האלקטרוני.

תחזוקה:
המוצר אינו דורש תחזוקה

אין לגעת או לפרק את מודול הלד או כל חלק ממנו
אין להחליף רכיבים מהמנורה לרבות הדרייבר אשר סופק ע"י געש תאורה

במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש תאורה"

חומרים:
גוף התאורה עשוי אלומיניום

כיסוי: פוליקרבונט

הוראות התקנה:
מומלץ להשתמש בברגי יסוד לעמודון תאורה (ממדים מפורטים בתרשים)

לחלופין, ניתן גם להתקין בעזרת ברגים מסוג ג'מבו (ממדי ברגים מומלצים 
מפורטים בתרשים)

התקנת גוף התאורה רק באמצאות חשמלאי מוסמך
נתק את זרם החשמל

התקן את ברגי העוגן (ג'מבו) לבסיס עליו יעמוד העמודון 
חבר את בסיס העמודון לברגי העוגן או לברגי היסוד והדק היטב באמצעות 

אום הידוק.
חבר את מוליכי הזינה למהדקים מוגנים הנמצאים בתוך גוף העמודון.

סגור את ברגי הבסיס לגוף באמצעות מפתח הלן.

marketing@gaash.com 09-9529393 www.gaash.com 09-9529439
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