
Instrukcja montażu 
liniowej oprawy LED 

AULA
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Specyfikacja:   

Napięcie zasilania :  100-265V 50/60Hz         moc :   40W,   60W

Klasa szczelności : IP 42

Wymiary:    1200 x 72 x 54 mm (40W)

                   1500 x 72 x 54 mm (60W)

VOLTEA Poland Sp. z o.o. Sp. k. ● 86-065 Lisi Ogon, ul. Bydgoska 19A ● tel. 52 320 11 36 ● www.voltea.pl

konektor zasilania

Osadź oprawę w uchwytach montażowych 

wciskając ją do momentu zatrzaśnięcia oprawy 

w uchwytach.

Przygotuj otwory

w podłożu oraz

kołki odpowiednie

dla jego rodzaju.

Przykręć 

uchwyty 

montażowe 

do podłoża.

Ostrożnie dokręć śruby, 

aby zacisnąć uchwyty 

na oprawie. Aby dołączyć 

kolejną oprawę użyj konektora.

Montaż nawierzchniowy

1 2 3
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L (fazowy) - brązowy 

N (niebieski) - neutralny

    (zielono-żółty) - ochronny

L
N

zaślepka
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Zamontuj kolejną oprawę podobnie jak poprzednio i dołącz  do 

konektora pierwszej oprawy. Do odkrytego gniazda  ostatniej 

oprawy włóż zaślepkę. Podłącz dołączony przewód z wtyczką 

do przewodu zasilającego.  Włóż wtyczkę do gniazda pierwszej 

oprawy. Włącz napięcie zasilające.



Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz 

przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE i 

oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Dla 

zapewnienia właściwej temperatury pracy nie należy instalować oprawy w pobliżu źródła ciepła, ani 

jej przykrywać. Nie należy przekraczać znamionowego napięcia zasilania. Upewnij się, że elementy 

montażowe i przewody zasilania są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. Jeżeli przewód 

zasilający lub inny element oprawy jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez dostawcę, 

serwisanta lub wykwalifikowaną osobę.

Informacje o produkcie

Oprawa przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, np. w salach konferencyjnych, biurach, 

magazynach, podziemnych parkingach, ciągach komunikacyjnych, centrach handlowych itp. 

Wyposażona jest w uchwyty motażowe do jej mocowania oraz linki do zawieszenia. Oprawę można 

zamocować do płaskiej powierzchni np. ściany, sufitu lub zawiesić na linkach. Przystosowana jest do 

łączenia w linie świetlne o długości do 42 m. Maksymalna ilość połączonych opraw w linii: 35 (40W);  

28 (60W). Do montażu należy użyć kołków i wkrętów odpowiednich dla rodzaju podłoża. Produkt 

wykorzystuje niewymienne przez użytkownika źródło światła LED o wysokiej jasności i zasilacz 

stałoprądowy osiągając niskie zużycie energii, wysoką stabilność strumienia świetlnego i długą 

żywotność. Lekki korpus oprawy wykonany z anodowanego stopu aluminium.

Lista akcesoriów

uchwyt
montażowy

2 szt.

uchwyt
łączący
1 szt.

zaślepka
gniazda zasilania

1 szt.

konektor
zasilania

1 szt.

przewód
zasilania
z wtyczką

1 szt. linka 2 szt.

uchwyt
linki z

blokadą
2 szt.

kołek
rozporowy

2 szt.
wkręt
2 szt.

32

konektor zasilania

Wyreguluj długość linek. Osadź oprawę w 

uchwytach montażowych wciskając ją do 

momentu zatrzaśnięcia oprawy w uchwytach.

Ostrożnie dokręć śruby, aby zacisnąć uchwyty 

na oprawie. Aby dołączyć kolejną oprawę użyj 

konektora.

Przygotuj otwór w podłożu 

oraz kołek odpowiedni dla 

jego rodzaju. Wykręć blokadę 

z tulejki uchwytu linki.

Przykręć

tulejkę

uchwytu linki

do podłoża.

Przełoż linkę 

kolejno przez 

uchwyt oprawy, 

blokadę linki i 

otwór w tulejce 

uchwytu linki. 

Następnie wkręć

blokadę do tulejki.

1 2 3

Montaż podwieszany

4 5

6

L (fazowy) - brązowy 

N (niebieski) - neutralny

    (zielono-żółty) - ochronny

L
N

zaślepka

Zamontuj kolejną oprawę podobnie jak poprzednio i dołącz  do 

konektora pierwszej oprawy. Do odkrytego gniazda  ostatniej 

oprawy włóż zaślepkę. Podłącz dołączony przewód z wtyczką 

do przewodu zasilającego.  Włóż wtyczkę do gniazda pierwszej 

oprawy. Włącz napięcie zasilające.


