
1

Tecoled Ltd., Intertrade House, Newbury Industrial Estate, Mallow, Co. Cork, Ireland
Website: www.tecoled.pl, E-mail: info@tecoled.pl
Phone: +353 22 51422, Mobile: +48 730120631

CRO Reg. No. 481591, VAT Reg. No. IE9739629B, GIOŚ No. E0000413SA

UWAGA:

Rys.2

UWAGA:
Wszelkie przeróbki oprawy LED oraz niewłaściwy montaż  powodują utratę gwarancji.
Nie instalować lamp w miejscach pozbawionych wymiany i cyrkulacji powietrza.
Instalacja i podłączenie lamp do sieci może być wykonana tylko przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. rev. 15-02-2016

Ze względu na ciągły rozwój technologii i ulepszanie produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych i konstrukcyjnych bez wcześniejszej informacji.

Oprawy przemysłowe LED seria TL-HBCXA - instrukcja montażu 

1. Odłączyć zasilanie główne

3. Założyć dodatkową linkę
zabezpieczającą dostarczoną wraz
oprawą przeprowadzając ją poprzez
otwory w radiatorze lampy Rys.1

Jeżeli na produkcie, opakowaniu, karcie technicznej znajduje się symbol przekreślonego kosza, to oznacza to że produkt ten nie 
powinien być wrzucany do kosza wraz z innymi odpadkami. Produkty takie objęte są selektywną zbiórką sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego i powinny być oddawane w wyznaczonych do tego celu punktach.
Usówanie zużytego sprzętu wraz z innymi odpadkami domowymi jest zabronione i prowadzi do niebezpiecznego zanieczyszczenia 
środowiska a w konsekwencji negatywnych skutków dla zdrowia ludzi.
Obowiązek zbierania zużytego sprzętu i przekazywania go do punktów do tego celu przeznaczonych, spoczywa na użytkowniku.
Użytkownicy mogą pozbywać się zużytego sprzętu w takich miejscach jak sklepy czy hurtownie gdzie produkt został zakupiony, w 
wyspecializowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również otrzymać informację w 
urzędzie miasta czy gminy oraz na stronach internetowych.

Pionowa pozycj pracy opraw przemysłowych 
serii TL-HBCXA2. Zawiesić lampę w miejscu instalacji

na lince, łańcuchu lub innym elemencie
o nośności dopasowanej do wagi lampy

4. Podłączyć zasilanie lampy w sposób
zapewniający stosowną trwałość oraz
wymagany stopień szczelności IP

5. Kolejność połączeń należy wykonać 
zgodnie z rysunkiem Rys.2

6. Sprawdzić poprawność i kolejność 
połączeń

7. Załączyć zasilanie główne lampy

Rys.1

Lampa nie może być instalowana w pozycji poziomej. Niewłaściwa instalacja
spowoduje zakłócenie odprowadzania ciepła z diod i w konsekwencji prowadzi do
przegrzania LED (utrarta parametrów diod jak kolor, strumień itd.) i uszkodzenia
oprawy.
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Model TL-HBCXA 85Watt: waga: 3.5 kg

Model TL-HBCXA 90Watt:

Model TL-HBCXA 100Watt:

Model TL-HBCX 120Watt: waga: 4.6 kg

Model TL-HBCX 125Watt:

Model TL-HBCX 150Watt:

Model TL-HBCXA 180Wat: waga: 7.1 kg

Model TL-HBCXA 200Wat:

Konserwacja lampy przemysłowej:
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Jeżeli na produkcie, opakowaniu, karcie technicznej znajduje się symbol przekreślonego kosza, to oznacza to że produkt ten nie 
powinien być wrzucany do kosza wraz z innymi odpadkami. Produkty takie objęte są selektywną zbiórką sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego i powinny być oddawane w wyznaczonych do tego celu punktach.
Usówanie zużytego sprzętu wraz z innymi odpadkami domowymi jest zabronione i prowadzi do niebezpiecznego zanieczyszczenia 
środowiska a w konsekwencji negatywnych skutków dla zdrowia ludzi.
Obowiązek zbierania zużytego sprzętu i przekazywania go do punktów do tego celu przeznaczonych, spoczywa na użytkowniku.
Użytkownicy mogą pozbywać się zużytego sprzętu w takich miejscach jak sklepy czy hurtownie gdzie produkt został zakupiony, w 
wyspecializowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również otrzymać informację w 
urzędzie miasta czy gminy oraz na stronach internetowych.

Lampa przemysłowa LED nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak dla zapewnienia pełnej jej efektywności, zalecane jest okresowe
czyszczenie czołowej szyby zabezpieczającej LED oraz klosza. Do tego celu należy zastosować miękką szmatkę zmoczoną wodą. Nie należy
stosować żadnych żrących środków chemicznych czy rozpuszczalników. Po umyciu lampy, należy ją wytrzeć do sucha miękką szmatką.


