
CZ Instalační manuál pro prachotěsné LED osvětlení Solight WPT-xxW-001 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a 
dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte 
neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. 

Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně 
pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Před instalací vypněte přívod elektrické energie. 

Zapojení přívodního kabelu 

1. Vypněte přívod elektrické energie. 
2. Odklopte upevňovací packy a sundejte plastový kryt. 
3. Nyní je potřeba sundat hliníkovou desku s LED páskem. Stiskněte dvojici zajišťovacích pojistek a odklopte desku na jedné 

straně. To samé proveďte na straně druhé. 
4. Povolte matici pro kabel napájení a prostrčte kabel do těla svítidla. 
5. Zapojte dráty do svorkovnice: 

L: Fáze = hnědý, nebo červený kabel 
N: Nulový vodič = modrý, nebo černý kabel 

: Uzemňovací vodič = zelenožlutý kabel 

Na svorkovnici i na dně svítidla jsou vyražené příslušné symboly pro snadnou identifikaci vodičů. 

6. Nyní dotáhněte matici, která zajišťuje přívodní kabel proti pohybu. Nasaďte zpět hliníkovou desku a plastový kryt. 

Montáž na zeď nebo na strop 

1. Určete místo, na které chcete svítidlo umístit. 
2. Na spodní straně svítidla jsou dva vroubkované výřezy. Vymeřte si jejich vzdálenost a tu přeneste na stěnu nebo na strop. 

Pomocí plechových úchytů vyznačte čtyři otvory pro vyvrtání. 
3. Vyvrtejte otvory, vložte do nich hmoždinky a přišroubujte plechové úchyty. 
4. Nasaďte svítidlo na úchyty.  
5. Zapněte přívod elektrické energie. 

Parametry 

Vstup AC 220 - 240V Světelný tok 4200lm (36W), 6500lm (54W) 
Příkon 36W nebo 54W Teplota světla 5000K (studená bílá) 
Stupeň krytí IP65 Materiál PC 

Rozměry 1230x79x87mm (36W) 
1570x79x87mm (54W) Provozní teplota -20°C až +55°C 

 

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 

IP65 


