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גוף תאורה רחוב - יהלום
Street Lighting | LED תאורת

נתונים טכניים:
 	230V 50Hz :מתח
גובה פנס )כולל זרוע(: 50.1 ס"מ	 

IP66 :אטימות  
.LED 120W max :הספק נורות  

אזהרות
ההתקנה תעשה על ידי חשמלאי מוסמך 	 

בלבד. חובה לנתק את אספקת החשמל בכל 
טיפול בגוף התאורה.

יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור 	 
ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול 

להינזק.
יש למנוע מגע של כבל זינה לגוף התאורה.	 
יש להחליף זכוכית סדוקה או שבורה.	 
אין לפתוח את מכסה גוף התאורה.	 
אסור בהחלט לגעת או לפרק את מודול 	 

ה-LED או כל חלק ממנו.
שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי 	 

מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים 
ומשנקים. לא תינתן כל אחריות על נזקים 

שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא 
מתאימים.

אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.	 

תחזוקה
במידת הצורך ניקוי הדיפיוזר יעשה רק על 	 

ידי מטלית אנטי-סטטית רכה.
המוצר אינו דורש תחזוקה.	 
במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות 	 

תיקון במנורה - יש לפרקה ולמסור אותה 
.LED לתיקון במעבדות געש

תנאי התקנה
יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף 	 

אינה עולה על-35°.

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.

תרשים חיבור:

To Driver

To Supply
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התקנת הפנס
העבר את כבל הזינה בתוך עמוד החשמל.. 1
הרכב את גוף התאורה על גבי העמוד והדק . 2

את הברגים בהיקף כך שגוף התאורה לא 
יסתובב.

חבר את מתח הזינה.. 3
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