CZ
GB

NÁVOD K MONTÁŽI
INSTALLATION INSTRUCTIONS

POWER [W]
2x35/49/80

T16

1x35/49/80

T16

NL

ca. kg

A

I
II
III
I
II
III

4 - 4,5
8- 9
12 - 13,5
4 - 4,5
8- 9
12 - 13,5

1535
3070
4605
1535
3070
4605

EMERGENCY
1H

3H

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

NL – (CZ) NOSNÉ LIŠTY
(GB) TRUNKINGS

STANDARD

FIG
IP 20

NA OBJEDNÁVKU
(viz. www.vyrtych.cz)
ON REQUEST

LK
Hlubokozářič

LARO

Narrow angle light distribution

Širokozářič
Wide angle light distribution

NL
Trunking
Uzemnění záslepky
pomocí vodiče
Earthing conductor
for blanking covers

Svítidlo
Luminaire

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. (EK-F06022453)
Producer included ion recycling system provided by EKO-KOM company. (EK-F06022453)

/CZ/ Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Při nedodržení montážního návodu výrobce
neručí za případné vzniklé škody!
/GB/ The fixtures can be installed by authorized persons only according to valid regulations on professional qualifications in electrical engineering. Failure to comply with manufacturer's
installation instructions not liable for any damages!
/CZ/ Před výměnou zářivky odpojte svítidlo od elektrické sítě.
/GB/ Before replacing the lamps, disconnect the luminaire from the mains.
/CZ/ Pokud je svítidlo vybaveno smývatelným předřadníkem, před začátkem stmívání světelných zdrojů je nutné jejich zahoření na plný výkon po dobu min. 100hod.
V opačném případě může dojít k poškození světelných zdrojů a rapidnímu zkrácení jejich životnosti.
/GB/ If a luminaire is fitted with a dimmable ballast, the light sources have to be burned at full power for a period of min. 100 hours prior to the commencement of their
dimming. Otherwise, the light sources may become damaged and their service life may become rapidly reduced.
/CZ/ Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjete vlažnou vodou s přídavkem saponátového čisticího prostředku.
/GB/ Construction of the lighting fixtures doesn´t needs special maintenance. Wash the polluted housing with the cool water and detergent.
/CZ/ Baterie ve svítidle smí být nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů!!
/GB/ The battery in the fixture can be changed for the same type or the same parameters only !!

Uzemnění reflektoru
pomocí konektoru
Earthing connector
for reflector

/CZ/ PŘI MONTÁŽI NEZAPOMEŇTE SEJMOUT OCHRANNOU FÓLII.
/GB/ PLEASE DO NOT FORGOT TO REMOVE PLASTIC FOIL.

www.vyrtych.cz

LARO_00

2. Zapojte vodiče do konektoru

1. Zasuňte lištu

Connect conductors to connector

Insert trunking

max. 0,5 N.m

3.Nastavte fázi na konektoru

N

PE

1

2

3

+

-

Adjust phase to connector

4. Vložte svítidlo
Insert luminaire

5. Vložte světelné zdroje
pootočením zaaretujte
do provozní polohy
Insert lamps and lock them
into the operation position

6. Zdroje natočte podle štítku
Lamp marking rotate to this label

Max. procházející proud 16A
Max. rated current 16A
Max. počet svítidel v
řadě 1F z jednoho
přípojného místa

Typ

Max. possible number of
luminaires in running
connection
(one phase connection)

Max. počet svítidel v
řadě 1F z jednoho
přípojného místa

Typ

Max. počet svítidel v
řadě 3F z jednoho
přípojného místa

Max. possible number of
luminaires in running
connection
(one phase connection)

Typ

Max. possible number of
luminaires in running
connection
(three phase connection)

Max. počet svítidel v
řadě 3F z jednoho
přípojného místa

Typ

Max. possible number of
luminaires in running
connection
(three phase connection)

2x35

28

1x35

50

2x35

70

1x35

/

2x49

24

1x49

44

2x49

60

1x49

/

2x80

16

1x80

30

2x80

40

1x80

74

Tabulka se zohledněním vyšších harmonických.
www.vyrtych.cz
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CZ
GB

NÁVOD K MONTÁŽI
INSTALLATION INSTRUCTIONS

POWER [W]
2x35/49/80
1x35/49/80

ca. kg
T16
T16

3,8 - 4,3
3,8 - 4,3

EMERGENCY
1H

3H

●
●

●
●

C – (CZ) NOSNÁ LIŠTY A SVÍTIDLO
(GB) TRUNKINGS AND LUMINAIRE

NA OBJEDNÁVKU
(viz. www.vyrtych.cz)

STANDARD

ON REQUEST

FIG

LK

IP 20

Hlubokozářič
Narrow angle light distribution

LARO20-C
Lišta
Trunking
Širokozářič
Wide angle light distribution

Svítidlo
Luminaire
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. (EK-F06022453)
Producer included ion recycling system provided by EKO-KOM company. (EK-F06022453)
/CZ/ Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Při nedodržení montážního návodu výrobce
neručí za případné vzniklé škody!
/GB/ The fixtures can be installed by authorized persons only according to valid regulations on professional qualifications in electrical engineering. Failure to comply with manufacturer's
installation instructions not liable for any damages!
/CZ/ Před výměnou zářivky odpojte svítidlo od elektrické sítě.
/GB/ Before replacing the lamps, disconnect the luminaire from the mains.
/CZ/ Pokud je svítidlo vybaveno smývatelným předřadníkem, před začátkem stmívání světelných zdrojů je nutné jejich zahoření na plný výkon po dobu min. 100hod.
V opačném případě může dojít k poškození světelných zdrojů a rapidnímu zkrácení jejich životnosti.
/GB/ If a luminaire is fitted with a dimmable ballast, the light sources have to be burned at full power for a period of min. 100 hours prior to the commencement of their
dimming. Otherwise, the light sources may become damaged and their service life may become rapidly reduced.
/CZ/ Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjete vlažnou vodou s přídavkem saponátového čisticího prostředku.
/GB/ Construction of the lighting fixtures doesn´t needs special maintenance. Wash the polluted housing with the cool water and detergent.
/CZ/ Baterie ve svítidle smí být nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů!!
/GB/ The battery in the fixture can be changed for the same type or the same parameters only !!

Uzemnění reflektoru
pomocí konektoru
Earthing connector
for reflector

/CZ/ PŘI MONTÁŽI NEZAPOMEŇTE SEJMOUT OCHRANNOU FÓLII.
/GB/ PLEASE DO NOT FORGOT TO REMOVE PLASTIC FOIL.
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3. Zapojte napájecí kabel do přívodní
svorkovnice
Connect conductors to terminat block

1. Vyjměte svítidlo
Take out the luminaire

2. Rozpojte konektor
Disconnect connector

4.Zapojte konektor
Connect connector

5. Vložte svítidlo
Insert luminaire

6. Vložte světelné zdroje
pootočením zaaretujte
do provozní polohy
Insert lamps and lock them
into the operation position

7. Zdroje natočte podle štítku
Lamp marking rotate to this label
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