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Návod k zapojení sCluster 7/3W

Údržba
Svítidlo nepotřebuje žádnou speciální péči. Udržujte čisté plastové kryty trubic.  Je-li sCluster na vrchní straně příliš zanesen nečistotami, očistěte 
jej. Tím se zajistí dostatečný odvod tepla z povrchu sClusteru. K čištění nepoužívejte čistidla, která by mohla poškodit povrch sClusteru a jeho 
plastové díly vyrobené z polykarbonátu.

Záruční podmínky
1. Za výše uvedených podmínek je na výrobek poskytována záruka.
2. Záruka na výrobek uživateli zaniká v případě, že:
• nedodržel doporučené zapojení,
• bez souhlasu výrobce demontoval jeho části,
• bylo použito neoriginální příslušenství,
• kryt výrobku byl poškozen,
• sériové číslo výrobku bylo seškrábáno, poškozeno nebo změněno

Technická speci� ace
typický příkon:  178 W / 19706 lm   
napájecí napětí: 195 - 265 VAC / 50 Hz, maximálně 1,3 A
rozměry: d. 550 mm, š. 515 mm, v. 80 mm
váha celková: 11,2 kg

stupeň ochrany krytím: IP65
pracovní teplota: -30 °C až +50 °C

sCluster je určen do provozu s neagresivním prostředím.

váha bez sControlleru: 9,9 kg

Montáž
Z plastových krytů trubic sClusteru odstraňte před uvedením do provozu ochranné fólie. sCluster zavěste ke stropu pomocí řetězu, který je uložen 
pod víkem ve středu svítidla. Zajistěte co nejlepší chlazení. Vyvarujte se umístění do blízkosti zdrojů tepla. 

Elektrické zapojení
sCluster je napájen z rozvodné sítě 230 VAC. Síťové napětí je přivedeno na svorky k tomu určené. Přívodní svorky jsou umístěny pod víkem rozvodné 
krabice. Elektrické zapojení může provádět pouze osoba k tomu kvali�k vaná ve smyslu vyhlášky 50/1978 Sb.

sCluster 7/3W je stropní svítidlo určené pro osvětlení interiérových prostor. Obsahuje sedm kusů LED zářivek sTube umístěných vedle sebe.

V případě dotazů týkajících se montáže nás prosím kontaktujte.
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