Montagevoorschrift Montagebalk t.b.v. Led-buis
Algemene instructie
Deze instructie zorgvuldig door lezen en na installatie bewaren voor productreferentie en -onderhoud.
Leverings omvang
1x Montagebalk armatuur
1x Handleiding
Veiligheid
Er wordt aanbevolen om een gekwalificeerde E-installateur in te schakelen voor de installatie van de verlichtingsarmatuur.
Hij dient erop toe te zien dat deze volgens de laatste richtlijnen wordt gemonteerd.
Voor de installatie, het onderhoud of het verwisselen van de lichtbron, moet de spanning naar deze lichtbron uitgeschakeld zijn.
Controleer de totale spanning op de groep inclusief de verlichtingsarmatuur, deze mag niet de toelaatbare spanning op de groep overschrijden.
Om opeenhoping van warmte te voorkomen, mag de ingebouwde armatuur niet worden bedekt. Bijvoorbeeld met isolatiedekens.
Ten alle tijden dient het koellichaam vrij te zijn.
Alle vervangingsonderdelen moeten gelijk zijn aan de te vervangen onderdelen.
Kijk nooit direct in een niet afgeschermde lichtbron!
Product specificatie
Geschikt voor gebruik binnen.
Dit klasse I verlichtingsarmatuur dient geaard te worden.
Geschikt voor installatie op normale, niet ontvlambare oppervlakten.
230/240V AC, 50Hz.
Aanbevolen wordt een omgevingstemperatuur van 21º C.
Voor gedetailleerde product informatie bekijk het product op onze website. [ https://www.emilux.nl/product/montagebalk-1-lamp/ ]
Installatie
Pak het product voorzichtig uit. Controleer de aanwezigheid van alle onderdelen en dat deze zich in goede staat bevinden.
Mocht onverhoopt een onderdeel van leveringsomvang missen of beschadigd zijn, neemt u dan contact op met de leverancier/fabrikant en bewaar het
verpakkingsmateriaal voor verdere inspectie.
In het geval dat het armatuur geretourneerd dient te worden is het belangrijk, dat de originele omdoos en verpakking aanwezig zijn.
Verwijder (indien aanwezig) de LED-tube uit de lamphouders. Verwijder hierna het deksel van de romp door de zijkanten iets in te drukken.
Aansluitkabel doorvoeren door de bestemde doorvoertule.
Monteer de romp aan het plafond met de juiste bevestigingsmaterialen op een stevige vlakke ondergrond.
Bevestig de aansluitkabel volgens de richtlijnen aan op de AC-aansluiting van de armatuur. Zorg ervoor dat de armatuur geaard is.
Indien het product is besteld met de Wieland chassis door lus koppelstukken verbind dan de armaturen aan elkaar door met de koppelstukken.
Plaats het deksel weer op de romp van de montagebalk en plaats de LED-tube weer in de lamphouders.
Schakel de elektrische stroom in. Controleer op de juiste werking van de armatuur.

Verwachte levensduur
De verwachte levensduur die geldt onder optimale omstandigheden kan negatief worden beïnvloedt door:
a) Indien de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is.
b) De wijze van montage van de LED-armatuur.
c) Aanwezigheid van andere warmtebronnen in de directe- of indirecte omgeving.
d) Slechte warmte afvoer van het koellichaam, door middel van natuurlijke convectie.
Lichtbron
De LED-module en driver zijn op elkaar afgestemd voor wijziging cq. veranderingen van deze combinatie dient men de fabrikant te benaderen.
De LED module en driver zijn niet te repareren.
Wijk hier niet van af!
Om de bedrijfszekerheid en de werking van de armatuur te garanderen, dient de montagehandleiding nauwgezet te worden gevolgd.
Er mogen geen veranderingen aan de armatuur worden aangebracht. Indien dit wel gebeurt, vervallen de garanties.
Emilux B.V. neemt geen enkele verantwoording voor armaturen waaraan veranderingen zijn aangebracht.

