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נתונים טכניים

על פי תקנות החשמל, התקנת גוף תאורה 
תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד

Installation Instructionהוראות התקנה

אזהרות

LIGHTGAP GRAZING LIGHT WALLWASHER

התמונה להמחשה בלבד

4000K
20

0

230V / 50Hz :מתח זינה
משקל: 3.85 ק“ג
60mm :התקנה

40W :הספק
 :CCT

:IP
4950lm :שטף אור

לפני ביצוע תחזוקה והתקנה על גוף התאורה,יש לנתק מהחשמל ומכל חיווט בקרת DALI אחר, וודא שכל החשמל 
כבוי.

לעולם אל תפעיל גופי תאורה עם כבלים חיבור פגומים. 
אין לפתוח את גוף התאורה. 

הלד מודול של גוף תאורה זה יוחלף או יתוקן על ידי היצרן בלבד. 
אם מודול LED נפגם,התיקון גוף יעשה חייב אך ורק במפעל .

בעת ההתקנה, הקפידו תמיד על תקנות התקנה על מנת למנוע תאונות עבודה.
יעוד הגוף- גוף התאורה מתאים לשימוש פנים בלבד.

גוף התאורה מאושר לתקרה התקנה בלבד.
בחירת מיקום ההרכבה: מקם את גוף התאורה כך שימנע מפעולה באור שמש ישירה או ליד מקורות חום.

.LED טמפרטורות סביבה גבוהות יכולות להפחית את אורך החיים והיעילות של ציוד הבקרה או מודול
שליטה! זה יכול לגרום נזק לגוף התאורה ו/או ציוד הבקרה. 

עבור התקנת 3 מעגלים: כדי למנוע כל נזק לציוד הבקרה, הנייטרלי לעולם אסור לחבר מוליך או לנתק מוליך במהלך 
הפעולה.

הגנת מתח יתרERCO  משתמשת בציוד בקרה אלקטרוני עםהגנת מתח יתר בהתאם ל DIN EN 61547.DALI- כל 
הכבלים, החומרים והמכשירים בהם נעשה שימוש חייב להיות מתאימים למתח רשת,מידע כללי על DALI זמין 

.www.digitalilluminationinterface.org בכתובת
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שלבי התקנה

ככל שהגובה (h) גדול יותר, כך רחב יותר אזור 
המגביל את הנוף לתוך גוף התאורה. 

התקן את סוגרי ההרכבה לתקרה לפני סוף התקרה. 
לחלופין, את סגורי ההרכבה ניתן להתקין באמצעות 

M10 מוטות הברגה

4

הנח תושבת על המפרק. התושבת אמורה לכסות 
באופן שווה את הקצוות הנגזרים של גופי התאורה 
הערה: אסור להסיר פקקי הקצה של גוף התאורה.

לשטיפת קיר אופטימלית ניתן לכוון את גוף התאורה 
+/-ללא כלים 10°
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גובה זוית 
חיתוך

מידות הגוף.

הערה: בעת שימוש במוטות הברגה הקפידו שחלקי 
ההרכבה אינם חורגים מהממדים המקסימליים 

המוצגים באיור 5


