
1. Informacje ogólne 

Seria Opera IP66 przeznaczone są do efektywnego oświetlenia hal produkcyjnych, magazynowych 

i handlowych,  zadaszonych magazynów (wiat magazynowych). Instalacja - wewnątrz. Mogą być 

stosowane w kategorii stref pożarowych: kategoria 2 - strefa 1, kategoria 3 - strefa 2. 

Oprawę należy montować na powierzchniach poziomych wykonanych z materiałów 

normalniepalnych lub zawiesić na linach. 

Oprawy wykonane przez NowaLed Spółki spełniają wymagania normy PN-EN 60598-1, EN 60598-

2-1. 

 

2. Specyfikacja 

Napięcie wejściowe ~230VAC, 50/60Hz 

Stopień ochrony obudowy IP66 

Skuteczność świetlna(Ta=25
0
C): 128 lm/W 

Temperatura barwowa 4000...5000 K 

Współczynnik oddawania barw (СRI) Ra=80 

Odbłyśnik 80
0
 

Zakres temperatur pracy -35...+40 °С 

  

Wilgotność(Ta=25°С) do 80% 

Pokrywa PMMA 

Zasilacz z funkcją Touch DIM, CLO, DALI 

Zabezpieczenie 

zabezpieczenie przeciwzwarciowe / 

przeciążeniowe / nadnapięciowe / 

termiczne 

Klasa ochrony Class I 

Żywotność(Ta=35
0
C) 50’000 godz. 

 

Dane ogólne 

Model 
Moc 

(W) 

Strumień św. 

(lm)* 
Długość (mm) 

Waga 

(kg) 

Opera-100 92 11 800 1050 3,1 

Opera-150 155 19 800 1050 3,9 

Opera-260 260 33 300 1580 5,8 

* Dane podano dla temperatury otoczenia 25°C. Dopuszczalne odchylenie +/-7% 

 

3. Zawartość opakowania 

 Oprawa oświetleniowa    1 szt. 

 Zestaw mocujący     1 szt. 

 Instrukcja obsługi     1 szt. 

 Opakowanie     1 szt. 

4. Wymogi bezpieczeństwa 

Przed użyciem oprawy przeczytać instrukcję obsługi. 

Instalacja i działanie oprawy muszą być zgodne z zasadami bezpiecznej eksploatacji urządzeń 

elektrycznych i przemysłowych przepisów bezpieczeństwa. 

Cała instalacja i konserwacja opraw powinna odbywać się z odłączonym napięciem sieci. Instalacja 

i konserwacja oprawy musi być przeprowadzana zgodnie z zasadami bezpiecznej eksploatacji 

urządzeń elektrycznych i dołączonej instrukcji eksploatacji. 

5. Procedury instalacji 

 Sprawdzić czy oprawa oświetleniowa jest kompletna. 

 Sprawdzić stan obudowy i osłony. 

 Umieścić oprawę oświetleniową na miejscu użytkowania. 

 Podłączyć kable zasilające oprawy do kabla sieciowego z uziemieniem. 

Uwaga! Zabrania się eksploatacji oprawy oświetleniowej z odłączonym przewodem uziemienia, 

jak również ze zdjętym lub uszkodzonym plafonem. 

Włącz napięcie do oprawy. 

6. Utrzymanie 

Aby zagwarantować właściwości opraw oświetleniowych dyfuzor należy w razie potrzeby oczyścić 

z kurzu i brudu za pomocą miękkiej ściereczki. 

W razie uszkodzenia lampy lub przewodu zasilającego naprawa możliwa tylko przez osobę z 

uprawnieniami elektrycznymi. 

7. Zasady obsługi 

Obsługa opraw powinna być prowadzona zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i instrukcji 

eksploatacji producenta. 

Podczas korzystania z urządzenia zabronione jest: 

 podłączanie i odłączanie przewodu zasilania, dokonywanie naprawy i konserwacji 

włączonej oprawy; 

 włączanie oprawy bez uziemienia; 

 Otwierania włączonej do sieci oprawy oświetleniowej. 

8. Warunki transportu i przechowywania 

Oprawy oświetleniowe w opakowaniach producenta mogą być transportowane zakrytymi 

środkami transportu lub w kontenerach innymi środkami transportu. 

Do transportu opraw oświetleniowych mogą być użyte kontenery, zakryte wagony i samochody na 

ogólnie przyjętych zasadach transportowych. Dopuszcza się transport na odkrytych platformach, 

wówczas jednak ładunek musi być przykryty brezentem. Wysokość układania opakowań jedno na 

drugim to maksymalnie 5 sztuk. Oprawy oświetleniowe przewozimy zgodnie z zasadami 

transportu tego typu ładunku, na danym środku transportu. 

W czasie transportu, prac ładunkowo- rozładunkowych i składowania w magazynach trzeba 

zachowywać ostrożność, aby nie uszkodzić mechanicznie opakowań i samych opraw 

oświetleniowych. 



Oprawy te powinny być transportowane w  opakowaniach zbiorczych w temp. od -40°C do 60°C i 

wilgotności względnej 80% (w 25°C). Okres trwałości wynosi 1 rok od daty wysyłki. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach w opakowaniach zbiorczych w temp. od 

-40 °C do +60 °C i wilgotności względnej 80% (przy 25°C). Okres trwałości wynosi 1 rok od daty 

wysyłki. 

9. Utylizacja oprawy 

Po zakończeniu eksploatacji, zużyte oprawy oświetleniowe nie stanowią zagrożenia dla życia i 

zdrowia ludzi. Nie są również szkodliwe dla środowiska, gdyż w całości podlegają utylizacji. W 

procesie utylizacji odzyskuje się cenne materiały i metale kolorowe. 

10. Gwarancja producenta 

Obowiązki producenta gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej. 

11. Wymiary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent NowaLed ILL Sp. z o.o. 

ul. Generala Władysława Sikorskiego 5 

55-200 Oława, Polska 

tel. +48 717 220 350 
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