
Instrukcja lampy halogenowej 50 W z brązu



Lampa halogenowa 50 W

Kod

brąz armanti                         brąz                      ramka ze stali nierdzewnej (AISI 316)

halogen 50W, 12 V

Budowa

Lampa halogenowa wykonana jest z wysokiej jakości, odpornego na korozję brązu armatniego lub brązu

i ze stali nierdzewnej, wzmocnionego szkiełka 5 mm. Kabel silikonowy 2-metrowy 2 x 1,5 mm .
Trzecia klasa bezpieczeństa IP 68.
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Instalacja

Podczas instalacji należy przestrzegać norm prawnych dotyczących bezpieczeństwa montażu.
Lampa może być zamontowana tylko pod wodą. Podczas montażu należy wyłącznie używać narzędzi ze
stali nierdzewnej.



Instrukcja instalacji

1. ą ł łą ę ż ęć łPrzeci gnij kabel przez d awik do puszki po czeniowej. Nast pnie ostro nie dokr d awik.
Nale y zostawi luzem oko o 1 metr kabla, aby w przypadku ewentualne wymiany , by o to mo liwe bez
spuszczania wody w basenie.
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2. Przykręć przy pomocy dwóch śrub.
3. Połączenia do zasilacza należy wykonać według diagramu połączeń.

Uwaga: Wszystkie części z brązu muszą być odpowiednio połączone i uziemione!
Podczas montażu upewnij się, czy żaden z przewodów połączeniowych nie został uszkodzony!

Połączenie elektryczne

Lampa podwodna może być podłączona tylko do zasilacza Hugo Lahme.
Wszystkie konstrukcje i kable muszą zostać zabezpieczone przed przeciążeniem (we
własnym zakresie). Nie należy przekraczać napięcia pracy lamp.
Instalacja elektryczna musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.

zasilacz

Połączenie musi być wykonane zgodnie z DIN EN 61558/VDE 0570 DIN EN 61347 VDE 0712, VDE 0100 część
410.



Schemat połączenia elektrycznego
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Długość/ przekrój kabla

Posiadasz lampę halogenową z np. 2- etrowym kablem przedłużony musi ć
dobrana odpowiednia jego długość Schemat
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Schemat wyboru przekroju przewodu i długości kabla przy przedłużaniu
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Długość kabla w m



Wymiana lampy
Odłączyć zasilanie elektryczne. Wyciągnąć lampę z basenu, otworzyć i oczyścić, jeśli jest taka
potrzeba. Używać tylko rozpuszczalnika i substancji nie zawierających kwasów.
Zmienić kołnierz. Usunąć zabrudzenia na obudowie przy pomocy dostępnych środków czyszczących.

UWAGA: Nie używać myjki wysokociśnieniowej.
UWAGA: Używać tylko oryginalnych lamp producenta.

Utrzymanie

Nale y u ywa tylko rozpuszczalników i
widocznych cz ci. u ywa myjki wysokoci nieniowej
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środków czyszczących niezawierających kwasów  do czyszczenia
Nie należy .

Należy pamiętać

Lampę można zamontować tylko pod wodą. Wartość pH wody powinna wynosić 7-8. Woda powinna być wolna
od środków agresywnie reagujących z metalem. Chronić przed zamarznięciem.

przeprowadzony
Podczas instalacji kabla, upewnij

si e kabel jest powy ej poziomu wody.ę, ż ż

W zależności od stanu i jakości wody, kabel powinien być wymieniany co 3-5 lat.Uwaga:



Instalacja może być wykonana tylko przez wykwalifikowany personel według
norm prawnych. Kabel o przekroju 3 x 1,5 mm

Należy zdejmować ramkę lampy tylko przed
ówczesnym odłączeniem zasilania. Odciąć zasilanie podczas inny operacji
przy zasilaczu. Montaż zasilacza w suchym miejscu. Temperatura otoczenia

nie może przekraczać 40

musi być połączony z
zasilaczem balastowym.

C. Minimalna odległość od zasilacza 100 mm.
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UWAGA!

Dodatki

ArtykułKod

Transformator

Transformator

1 lampa halogenowa

2 lampy halogenowe

Puszka z brązu armatniego do basenów foliowych i płytkowych

jak wyżej, ale z brązu

Kołnierz uszczelniający z brązu armatniego z uszczelką i śrubami

Puszka ze stali nierdzewnej do basenów foliowych, płytkowych i ze stali

jak wyżej, ale z brązu

Kołnierz uszczelniający ze stali nierdzewnej z uszczelką i śrubami



Części zamienne

Kod

Nr.       Ilość Kod
Artykuł

obudowa
połączenie śrubowe zaciskowe PG 9 z wkładką
uszczelniającą szarą

kabel 2-metrowy

gniazdo

O-ring

lampa halogenowa

szkiełko

O-ring

kołnierz

śruby

ramka
podkładka ząbkowana

nakrętka sześciokątna

śruby

śruby

Kod

Nr.       Ilość Kod
Artykuł

obudowa
połączenie śrubowe zaciskowe PG 9 z wkładką
uszczelniającą szarą

kołnierz

Pozostałe pozycje w tabeli powyżej!

Zmiany techniczne zastrzeżone




