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גוף תאורה רחוב - שחר
Street Lighting | LED תאורת

Gaash Led by SL Ltd.

נתונים טכניים:
 	230V 50Hz :מתח
גובה התקנה: 6-12 מטר	 
טווח משקל: 4.6-10.1 ק"ג	 

 אורך )כולל זרוע חיבור(:	 
64-92 ס"מ

רוחב: 24-36 ס"מ	 

 	IP65 :אטימות
 	0.5Ω max :התנגדות הארקה
 	0.334m² :'חתך רוח מקס

תחזוקה:
המוצר אינו דורש תחזוקה.	 
אין לגעת או לפרק את המודול LED או כל חלק 	 

מגוף התאורה.
במקרה של תקלה יש לפנות לחברת "געש תאורה".	 

אזהרות:
החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. 	 

חובה לבדוק את ניתוק אספקת החשמל לפני כל 
התקנה/טיפול בגוף התאורה.

אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.	 
יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה.	 
יש להחליף זכוכית מגן שבורה/סדוקה.	 

חשוב:
הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני 	 

וחשמלי )WEEE(. אי לכך אין להשליכם כפסולת 
רגילה.

כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד 	 
לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת 

מסוג זה.

דגשים:
חיבור הגוף להארקה יעשה על פי הנדרש 	 

להבטחת EMC ושמירת האחריות.
יש לוודא כי התנגדות ההארקה הינה 0.5Ω לכל 	 

היותר.

 תרשים
חיבורי דאלי 

)מטה(:
אין חשיבות לקוטביות החוטים

התקנה עבור בקרת דאלי:
1 . 230V חבר את הגוף לכניסת רשת החשמל הרגילה 

על פי הוראות התקנת הגוף, בהזנה קבועה.
חבר את חוטי תקשורת הבקרה למהדק הדאלי על . 2

פי תרשים חיבור דאלי.

הוראות התקנה:
גוף תאורה זה מתאים להתקנה חיצונית בלבד.

הוצא את גוף התאורה מהאריזה ותכנן את זוית . 1
ההתקנה לזרוע / עמוד.

2 ..230V חבר את הגוף לרשת החשמל הרגילה
שחרר את הברגים המחוברים לזרוע הגוף )איור . 3

מס. 1(.
השחל ותלה את הגוף במקום הייעודי והדק חזרה . 4

את הברגים )איור מס. 2(.
כוון את זוית הגוף על ידי שחרור הברגים . 5

המחברים בין גוף המרכזי לזרוע )איור מס. 3(.
כוון את הגוף לזוית הרצויה )איור מס. 4( והדק . 6

חזרה את הברגים )איור מס. 3(.
 פלס את הגוף ע"י שחרור ברגי ההידוק. 7

.32.5Nm איור מס. 2( והדק אותם היטב בכח של(

איור מס. 3איור מס. 1 איור מס. 4איור מס. 2

DA/Ls

DA/N


