MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA
TYPU BETY
Svítidla BETY jsou určena pro osvětlování venkovních prostor, komunikací měst a obcí, parkovišť,
sadů a parků.
Postup montáže svítidla
1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu (samostatně uložený kryt svítidla a příruba
s elektrickou výzbrojí).
2. Vyjměte nosník elektrických komponentů z dolní příruby.
3. Protáhněte napájecí kabel skrz dolní přírubu a tu upevněte na sadový sloup pomocí
imbusového šroubu M8x16. Svítidla jsou určena pro montáž na sadový sloup sprůměrem
dříku 60 mm. V případě montáže na dřík o průměru 50 mm je nutno použít redukci
60/50mm. Maximální utahovací moment imbusového šroubu je 10 Nm. Na závit šroubu
nenanášejte žádná maziva.
4. Do připevněné příruby nasaďte nosník komponentů tak, aby napájecí kabel vedl podél
zapalovače a kondenzátoru (nikoliv kolem tlumivky).
5. Zapojte odizolovaný konec napájecího kabelu do svorkovnice.
Doporučení: Věnujte dostatečnou pozornost vhodnému odizolování (8-9mm) a zapojení
napájecího kabelu, předejdete tím případným provozním potížím.
Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:
na svorky L
- fázový vodič
na svorku N
- nulový vodič
- ochranný vodič
na svorku
Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče o průřezu 0,75-2,5mm2.
6. Napájecí kabel připevněte do příchytky kabelů.
7. Našroubujte světelný zdroj do objímky.
8. Nasaďte na dolní přírubu horní přírubu s upevněným optickým krytem.
9. Pootočením horní příruby s krytem najděte optimální polohu vůči spodní přírubě.
Tuto polohu zafixujte dotažením tří imbusových šroubů M5x8.
Upozornění pro montáž svítidla BETY
Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky
o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení
a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.
Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EKF06022453)
Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!
Údržba:
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjete vlažnou vodou
s přídavkem saponátového čistícího prostředku.

MOUNTING INSTRUCTION SERIES BETY
Series BETY are used for outdoor lighting.

Mounting
1.
2.
3.

Take the fixture from transporting packing (separately enclosed cover and ballast box).
Take gear trey from ballast box
Lead supply cable through flange and fix on pole by means of hexagonal screw M8x16.
The fixtures are used for pole with diameter 60mm. In case of diameter 50mm it is
necessary to use reduction bracket for 60/50mm. max. tightening torgue of hexagonal
screw is 10Nm. Do not use any lubricants on screws.

4.

Fixed flange equip with gear trey with connected cable leading along to ignitor and capacitor
(never along to ballast).
Connect stripped end of supply cable to terminal block.
Recommendation : Attend to correct stripping (8-9mm) and connection- on terminals.

5.

6.
7.
8.
9.

Connect supply cable to feeding terminal block :
on connector L
- phase conductor
on connectorN
- neutral conductor
- protective conductor
on connector
On each conductor can be connected two conductors in cut 0,75-2,5mm2.
Fix supply cable on cable clamp.
Equip the lampholder with the lamp.
Connect both flanges with fixed cover.
Fix correct position of complete flange by means of three hexagonal screws M5x8.
Warning for mounting series BETY

The fixtures can be installed by authorised persons onyl according to valid regulations !
Producer is included in recycling system of EKO-KOM company. (EK-F06022453)
Producer does not take the responsibility for eventual damage in case of mounting instruction default!
Maintainance :
Construction of the fixture does not need any specialo maintenance. Polluted housing wash with
teppid water with added detergent.

