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1,5 Nm 

Türkçe 
MONTAJ TALİMATLARI 

Armatürü montaj yapmak için; 

1. Armatürün direğe montajının yapılması;
1.1. Armatürden çıkan kablo direğinin içinden geçirilir.
1.2. Armatürü, direğe sabitlemeye yarayan civatalar 15 Nm tork ile yerlerine sıkılır ( 6 Adet, 
M8 Setskur Cıvata ) 

Armatürün LED sürücüsüne ulaşmak için; 

2. LED sürücü haznesi kapağının sökülmesi;
2.1. LED sürücü haznesinin kapağını tutan civatalar sökülür ( 4 Adet, M5 İmbus Cıvata ) .

Not: Kapağı yerine montaj yaparken civatalar 2,5 Nm tork ile yerlerine sıkılmalıdır. 2.2. 
Kapak ve kapak contası yerinden alınır. 

Not: Kapak contasının düşmemesine dikkat ediniz ve LED sürücü değişimi 
tamamlandıktan sonra düzgün contanın kapaktaki kanala düzgün ve doğru biçimde 
yerleştiğinden emin olunuz. 

Eğer LED sürücü kablolu tip ise 3., 4. ve 5. adımları izleyiniz. 

3. LED sürücünün kablolarının boşa çıkması için;
3.1. Dış hattan gelen kablo ile LED sürücüden gelen kabloyu birleştiren soket sökülür.
3.2. LED sürücüden gelen kablo ile armatürün LED aydınlatma kısmından gelen kabloyu

birleştiren soket sökülür. 
4. LED sürücü grubunu yerinden çıkarmak için;
4.1. LED sürücü bağlantı sacını tutan cıvata ve tırtırlı pul sökülür ( 1 Adet, M4 Tırtırlı Pul, 1 Adet,

M4 Yıldız Silindir Başlı Civata ).   
Not 1: Bu cıvata aynı zamanda dış hattan gelen topraklama kablosunun montajını da 
sağlamaktadır. LED sürücü değişimi bittiğinde bu cıvata ile birlikte topraklama 
kablosunun montajı da yapılmalıdır. 
Not 2: LED sürücü değişiminden sonra LED sürücü bağlantı sacı yerine montaj yapılırken 
tırtırlı pul yerleştirilir ve cıvata yerine 1,5 Nm tork ile sıkılır. 

4.2. LED sürücü grubu dikkatlice yerinden alınır. 
5. LED sürücünün yerinden alınması için;
5.1. LED sürücüyü tutan cıvatalar ve tırtırlı pullar sökülür ( 2 Adet, M5 Tırtırlı Pul, 2 Adet, M5

Yıldız Silindir Başlı Civata ).   
Not: LED sürücü değişiminden sonra LED sürücü yerine montaj yapılırken tırtırlı 
pullar yerleştirilir ve cıvatalar yerlerine 1,5 Nm tork ile sıkılır. 

5.2. LED sürücü dikkatlice yerinden alınır. 

Eğer LED sürücü kablosuz tip ise 6. 7. ve 8. adımları izleyiniz. 

6. LED sürücünün kablolarının boşa çıkması için;
6.1. Dış hattan gelen kablo LED sürücüdeki yerinden sökülür.
6.2. LED aydınlatma kısmından gelen kablo LED sürücüdeki yerinden sökülür.
7. LED sürücü grubunu yerinden çıkarmak için;
7.1. LED sürücü bağlantı sacını tutan cıvatalar ve tırtırlı pullar sökülür ( 2 Adet, M4 Tırtırlı Pul, 2

Adet, M4 Yıldız Silindir Başlı Civata ).   
Not 1: Bu cıvatalardan biri aynı zamanda dış hattan gelen topraklama kablosunun 
montajını da sağlamaktadır. LED sürücü değişimi bittiğinde bu cıvata ile birlikte topraklama 
kablosunun montajı da yapılmalıdır. 
Not 2: LED sürücü değişiminden sonra LED sürücü bağlantı sacı yerine montaj yapılırken 
tırtırlı pullar yerleştirilir ve cıvatalar yerlerine 1,5 Nm tork ile sıkılır. 

7.2. LED sürücü grubu dikkatlice yerinden alınır. 
8. LED sürücünün yerinden alınması için;
8.1. LED sürücüyü tutan cıvatalar ve tırtırlı pullar sökülür ( 2 Adet, M4 Tırtırlı Pul, 2 Adet, M4

Yıldız Silindir Başlı Civata ).   
Not: LED sürücü değişiminden sonra LED sürücü yerine montaj yapılırken tırtırlı 
pullar yerleştirilir ve cıvatalar yerlerine 1,5 Nm tork ile sıkılır. 

8.2. LED sürücü dikkatlice yerinden alınır. 

1,5 Nm 

2xM4 Lock Washers 
2xM4 Cross Slotted Bolts 

2xM4 Lock Washers 
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KURULUM VE BAKIM İÇİN UYARILAR 

Güvenlik Uyarıları

 Bu ar matürdeki ışık kaynağı sadece üretici, üreticinin yetkili servisi ya da kalifiye bir 
teknisyen tarafından değiştirilebilir.

 Kurulum, bakım ve tamir işlemleri sırasında her zaman güç kapatılmalıdır.
 Eğer kurulumdan sonra başka biri tarafından değişim ya da tamir işlemleri yapılırsa bu 

üreticiden ziyade bu işlemleri yapan kişi sorumluluğu altındadır.
 Sakatlanma, elektrik çarpması, yangın kazası, düşebilecek parçalardan oluşacak kazalarda 

ölüm riskini azaltmak için kurulumdan önce bu kılavuza riayet edilmelidir.
 Kurulum sırasında/sonrasında ürünün üzerine baskı yapılması halinde garanti kapsamı dışın 

da kalacaktır.
Kurulum

 LED ürünleri yüksek kalite elektronik parçalardır. Lütfen kurulum sırasında dikkatli ve yavaş 
bir şekilde işlemleri tamamlayın.

 Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda; bir tehlike 
meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşdeğer 
nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

 Armatür, 5,2 m’den daha yakın bir mesafeden armatür içine uzun süreli doğrudan bakmanın 
beklenmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.

 Ürünü (Tünel armatürü) tasarım montaj yüksekliğine uygun olarak takın.
 Bağlantı konnektörü armatür içerisinde değişiklik yapılmadan önce sökülmelidir.
 Ürün, besleme kablosu ile sağlandığından kullanılacak terminal bloğu IEC / EN 60998-2-1 

standardına göre onaylı olmalıdır. Terminalin beyan akımı ve beyan voltajı 3 A(min) ve 
220-240 VAC'dir ve en az IP66 dereceye sahip bir muhafaza içine yerleştirilmesi gerekir.

 Bileşenlerin değiştirilmesi yalnızca üretici ya da servis acentesi ya da benzeri kalifiye bir kişi 
tarafından, LED Modülü / LED Kontrol Ünitesi değiştirilmesi ile ilgili talimatlara uygun şekilde 
yapılmalıdır.
Önemli

 Güvenli kurulum için önce armatür içindeki haznenin düzgün yerleştirildiğinden emin olun. 
Temizlik ve Bakım

 Armatürü düzenli olarak solventsiz malzemeler ile temizleyin. Temizleme sırasında yüksek 
basınçlı sıvılarla işlem yapmamaya özen gösterin.

 Dikdörtgen kırık cam yeni cam ile değiştirilmelidir.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

English

 To install the luminaire;
1.   Mounting the luminaire to the pole;
1.1.The cable coming out of the luminaire is passed through the pole.
1.2.The bolts for fixing the luminaire to the pole are tightened with 15 Nm torque (6 pieces, M8 
setscrew bolt)
 To reach the LED driver of the luminaire;
2.   Removing the LED driver chamber cover;
2.1.The bolts holding the cover of the LED driver chamber are removed (4 pieces, M5 Imbus 
Bolts).
 Note: During remounting of the cover, the bolts should be tightened with 2.5 Nm torque.
2.2.Cover and cover gasket are removed.
 Note: Make sure that the cover gasket does not fall off and after the LED driver 
replacement is done, make sure that the right gasket is properly and correctly placed in the 
groove on the cover.
 If the LED driver is wired type, follow steps 3, 4 and 5.
3.   In order to free the cables of the LED driver;
3.1.The socket that connects the cable coming from the external line and the cable coming from 
the LED driver are removed.
3.2.The socket that connects the cable coming from the LED driver and the cable coming from the 
LED lighting module of the luminaire is removed.
4.   To remove the LED driver assembly;
4.1.The bolt and lock washer holding the LED driver connection plate are removed (1 piece, M4 
Lock Washer, 1 piece, M4 Cross Slotted Bolt).
 Note 1: This bolt also provides the installation of the grounding cable coming from the 
outer line. When the LED driver replacement is finished, the grounding cable must also be 
installed with this bolt.
 Note 2: After the LED driver replacement, the Lock washer is placed during assebmly of 
LED driver plate and the bolt is tightened with 1.5 Nm torque.
4.2.The LED driver assembly is carefully removed
5.   To remove the LED driver;
 The bolts and lock washers holding the LED driver are removed (2 Pieces, M5 lock 
Washers, 2 Pieces, M5 Star Cross slotted Bolt)
 Note: After the LED driver replacement, the Lock washer is placed during assebmly of 
LED driver plate and the bolt is tightened with 1.5 Nm torque.
5.2.The LED driver is carefully removed.
 If the LED driver is wired type, follow steps 6, 7 and 8.
6.   For the cables of the LED driver to be free;
6.1.The cable coming from the outer line is removed from its place in the LED driver.



6.2. The cable coming from the LED lighting part is detached from its place in the LED driver
7.    To remove the LED driver assembly;
7.1  The bolt and lock washer holding the LED driver connection plate are removed (2 piece, M4 Lock 
Washer, 2 piece, M4 Cross Slotted Bolt).
 Note 1: This bolt also provides the installation of the grounding cable coming from the outer 
line. When the LED driver replacement is finished, the grounding cable must also be installed with 
this bolt.
 Note 2: After the LED driver replacement, the Lock washer is placed during assebmly of 
LED driver plate and the bolt is tightened with 1.5 Nm torque.
7.2. The LED driver is carefully removed.
8.    To remove the LED driver;
8.1. The bolt and lock washer holding the LED driver connection plate are removed (2 piece, M4 Lock 
Washer, 2 piece, M4 Cross Slotted Bolt)
Note: After the LED driver replacement, the Lock washer is placed during assebmly of LED driver 
plate and the bolt is tightened with 1.5 Nm torque.
8.2. The LED driver is carefully removed.

WARNINGS AND REMARKS FOR INSTALLATION AND 
MAINTENANCE 

Safety Instructions
• The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his

service agent or a similar qualified person. Always switch off the power prior to installation,
maintenance or repair activities.

• The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or
installation.

•

•

If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be
considered as manufacturer.
To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling
parts, cuts, abrasions and other hazards, please read all warnings and instructions included
with the luminaire, on the luminaire’s packaging and affixed to the luminaire itself..

Installatio n
LEDs are high-quality electronic components! Please avoid contacting the light output opening 
beklenmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır. of the LED directly during installation or 
relamping.

Cleaning And Maintenance
•

Clean luminaire regularly with solvent-free cleaners from dirt. Please do not do not clean the
luminaire with using high-pressure liquids.
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