
1, Leverantör reparerar eller ersätter armatur behäftad med 
fel som kan härledas till att ha uppkommit under 
tillverkningen.     
2, Garanti gäller under förutsättning att det finns 
dokumentation som styrker tidpunkt  för leverans. 
3, Garanti gäller inte vid:

a) Skada orsakad av yttre påverkan, onormalt
användande och/eller onormala driftsförhållanden
samt användande/installation som inte följer
armaturens dokumentation/manual.

b) Förändring, isärtagning eller felaktig installation av
armaturen eller reparation av armaturen utan
godkännande från leverantören.

c) Avsaknad av dokumentation som styrker
leveranstidpunkt av armaturen.

d) Skador orsakade av händelser såsom brand,
översvämning, storm, blixtnedslag och jordbävning.

Garantivillkor

 LED High Bay
IP65 IK09 

SOL Eco
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!
1, Läs installationsanvisningen noga
2, All elektrisk inkoppling måste ske av behörig elektriker och enligt 
gällande regelverk
3, Slå alltid av spänningen vid installation eller demontering. 
4, Armaturen ska inte användas i utrymmen med dålig ventilation och/
eller hög omgivningstemperatur.
5,Ljuskällan i armaturen är inte utbytbar av lekman. Eventuellt byte får 
endast ske av leverantörens anvisad servicepartner.
6, Armaturens anslutningskabel kan inte bytas. Vid skadad kabel ska 
armaturen INTE användas.

OBS !

Specifikationer:

Mått:

Effekt:: 

IP Klass IP65

Vikt:

Mått:

100W 

1.9KG 

Φ273mm*117mm 

150W 

2.3KG 

Φ308mm*122mm 

200W

2.9KG

Φ349mm*122mm

240W

4.9KG

Φ400mm*134mm

Slå av 
spänningen

IP65 kopplingsdosa
(medföljer EJ)

Installation:

Med ögla Skruva fast öglan i avse� hål 
på armaturens ovansida.

Häng upp armaturen i 
krok i taket (levereras 
ej med armaturen)

Med kedja Anslut kedjan i takfästet 
(kedja och takfäste ingår 
ej i armaturen)

Fäst kedjan i fästöglan och 
skruva fast denna i avse� hål 
på armaturens ovansida.

Med arm Dra åt skruvar i vägg/tak 
samt på armens fäste i 
armaturen.

Märk ut och borra hål i tak eller 
vägg där armaturen ska 
placeras.

Brun

Gul/grön

Blå
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