Mounting instruction
series SALUKA

Montážní návod pro svítidla typu
SALUKA, SALUKA – T60, SALUKA FROST
Svítidla řady SALUKA jsou plechová, prachotěsná a vodotěsná zářivková svítidla, určená pro osvětlování vnitřních i venkovních
prostorů, ve kterých je požadovaná odolnost proti vniknutí prachu a před tryskající vodou.
Svítidla SALUKA jsou určena pro max. teplotu okolí ta 40 °C
Svítidla SALUKA - T60 jsou určena pro max. teplotu okolí ta 60 °C
Svítidla SALUKA – FROST jsou určena pro max. teplotu okolí ta ≥ -40 °C

Series SALUKA are metal, water and dust proof fixtures used for indoor and outdoor areas with higher demands for resistance
against of dust and spraying water.
Series SALUKA for max. ambient temperature ta 40 °C
Series SALUKA - T60 for max. ambient temperature ta 60 °C
Series SALUKA – FROST for ambient temperature ta ≥ -40 °C

Postup montáže svítidla
1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Odepněte kovové spony, které zajišťují sklo, odpojte lanko s karabinkou, sklo odklopte a vyndejte sáček se
standardní výbavou.
3. Povolte šrouby M4x10, které připevňují reflektor k tělesu a reflektor vyjměte.
4. Zasuňte startéry (nejsou součástí svítidla) do objímek startérů, které jsou na středu reflektoru. Jejich polohu zafixujete
pootočením ve směru pohybu hodinových ručiček.
Pozn. SALUKA – T60 - startéry typu st 111 HT jsou součástí standardní výbavy
SALUKA – FROST - pulsní startéry jsou součástí standardní výbavy
5. Do otvorů v čílcích tělesa zasaďte ucpávkovou vývodku s těsnícím kroužkem nebo ucpávkovou zátku M20x1,5.
6. Do otvorů ve dně tělesa upevněte závěsná oka (obr. 1). Aby bylo zajištěno požadované krytí svítidla musí se při
montáži použít přiložená gumová těsnění.
7. Protáhněte napájecí kabel (vnější průměr kabelu 7,5 - 12mm) skrz ucpávkovou vývodku.
8. Vložte reflektor zpět do tělesa a zapojte odizolovaný konec napájecího kabelu do přívodní svorkovnice.
Doporučení: Věnujte dostatečnou pozornost vhodnému odizolování a zapojení napájecího kabelu, předejdete tím
případným provozním potížím.
Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:
na svorku L1
- fázový vodič
na svorky L1, L2, L3
- fázové vodiče
na svorku N
- nulový vodič
na svorku N
- nulový vodič
na svorku
- ochranný vodič
na svorku
- ochranný vodič
Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5 mm2.
V případě propojení řady svítidel je nutno použít výbavu pro průběžné zapojení!
9. Utáhněte šrouby M4x10, které připevňují reflektor k tělesu.
10. Nasaďte lineární zářivky (nejsou součástí svítidla) a pootočením zaaretujte do provozní polohy.
Pozn. SALUKA – FROST - zářivkové trubice typu AURA jsou součástí standardní výbavy
11. Zacvakněte karabinku s lankem do otvoru na boku reflektoru a přiložte optický kryt na základní těleso svítidla:
- přiložte optický kryt tak, aby po celém obvodu dosedl na těsnění umístěné v základním tělese svítidla
- optický kryt zajistěte kovovými sponami

Mounting
1. Take the fixture from transporting package.
2. Unlock metal fixing clips, disconnect the cable with loop eye, open glass cover and take out a bag with accessories.
3. Unbolt screws M4x10 of reflector and take out reflector.
4. Equip starter holders with starters (aren´t a part of packing), which are situated in the middle of reflector, Fix position
by turn.
Note : SALUKA – T60 - starters type st 111 HT are a part of standard packing
SALUKA – FROST - pulse starters are part of standard packing
5. Equip the holes of front sides of housing with sealing cable gland with sealing ring or sealing plug M20x1,5.
6. Equip with suspension plugs (see picture 1). For IP ensuring must be used enclosed rubber sealing.
7. Lead supply cable through sealing cable gland (outside diameter of cable must be 7,5-12mm).
8. Put reflector back into housing and connect stripped end of supply cable to feeding terminal block.
Recommendation : Attend to correct stripping and connection of supply cable.
Connect supply cable to feeding terminal block :
on connector L1
- phase conductor
on connectors L1, L2, L3
- phase conductors
on connector N
- neutral conductor
on connector N
- neutral conductor
on connector
- protective conductor
on connector
- protective conductor
To each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5mm2.
In case of line connection it is necessary to use equipment for through wiring connection!
9. Tighten the screws M4x10, which fix reflector to housing.
10. Equip with linear lamps (aren´t a part of packing) and lock in operation position by turn.
Note . Series SALUKA – FROST is equipped with AURA tubes
11. Fix loop eye with cable into hole on the side of reflector and close with glass cover:
Close optical cover and attend to correct sealing around the housing
Fix cover by means of metal clips

Upozornění pro montáž svítidel SALUKA
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.

Warning for mounting series SALUKA
The lighting fixtures can be installed by authorised persons only in accordance with valid directive.
Producer included in recycling system provided by EKO-KOM company (EK-F06022453).
Producer does not take the responsibility for eventual damage in case of mounting instruction default !
Maintainance
Construction of the lighting fixtures doesn´t needs special maintenance. Wash the polluted housing with the cool water and
detergent.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Suspension bracket

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Nut M6
Údržba svítidla:
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Při znečištění tělesa nebo optického krytu jej omyjeme vlažnou vodou
s přídavkem saponátového čistícího prostředku.

Obr. 1
Závěsné oko

Rubber sealing

Montážní poloha
Pad 6,5x29x2
Matice M6
Housing
Gumové těsnění

Podložka 6,5x29x2

Těleso svítidla

