
Прожектор світлодіодний NORD ТМ Violux  

Інструкція з експлуатації 

 

Призначення 

Прожектор  світлодіодний NORD ТМ Violux призначений для зовнішнього та внутрішнього 

освітлення. 
Прожектор працює  в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В, 50Гц,. та 

придатний для використання в робочому діапазоні напруги. 

 
Комплектація: 

Прожектор; 

Упаковка; 
Інструкція; 

 

Технічні характеристики: 

Індекс кольоропередачі: >80 Ra  

Робочий діапазон температури навколишнього середовища: від -35°С до +45°С  

Ресурс роботи світлодіодів: 30 000 годин 

 

Модель Артикул 
Потужні

сть, Вт 

Світловий потік, 

Лм 

Робочий 

діапазон 

напруги, В 

Кольорова 

температу

ра свічення 

А В L 

NORD 400002 10 850 170-240 6000К 100 100 32 

NORD 400012 20 1700 170-240 6000К 130 115 32 

NORD 400022 30 2550 170-240 6000К 170 150 35 

NORD 400032 50 4750 150-265 6000К 240 210 44 

NORD 400042 100 9500 150-265 6000К 270 260 45 

 

Монтаж та підключення 

- Монтаж і підключення прожектора повинні виконуватись кваліфікованим фахівцем, що має 

допуск до проведення цього виду робіт.  
- Виробник не несе відповідальність за можливі негативні наслідки, які викликані неналежним 

монтажем прожектора. 

Етапи монтажу прожектора: 
- Вимкніть подачу електроенергії. 

- Виведіть кабель живлення мережі до місця монтажу.  

- Згідно отворів кронштейна намітьте місце для свердління на поверхні, де монтується прожектор. 
- Просвердліть отвори, вставте дюбелі та прикріпіть кріпильний кронштейн прожектора. 

- Зафіксуйте прожектор у необхідному положенні.  

- Підключіть кабель живлення прожектора до електричної мережі за допомогою клемної колодки. 
- Увімкніть подачу електроенергії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вимоги безпеки 

- Монтувати, робити заміну чи обслуговувати прожектор необхідно тільки при вимкненій напрузі. 
- Під час роботи прожектор нагрівається Демонтаж прожектора потрібно виконувати 

охолодженим, через 5-10 хвилин після вимкнення. 

- Не дозволяється вмикати чи монтувати прожектор в пошкодженому стані, а також з 
пошкодженою ізоляцією проводів і місць електричних з'єднань 

- Не дозволяється встановлювати прожектор безпосередньо на поверхні з легкозаймистих 

матеріалів. 
- Не дозволяється використовувати прожектор  не за призначенням. 

- При виникненні аварійної ситуації потрібно негайно вимкнути подачу напруги.  

 

 

 

Умови зберігання та транспортування  

- Прожектор повинен зберігатись та транспортуватись в упаковці виробника. Прожектора повинні 

транспортуватись згідно з правил перевезення вантажів чинними на даному виді транспорту. 

- Умови зберігання прожектора повинні відповідати  ГОСТ 23216-78 

 

 

Гарантійні зобов'язання 

- Гарантійний термін прожектора 24 міс. з дня продажу, але не більше ніж 36 міс. від дня 

відвантаження з складу дистриб’ютора  при дотриманні споживачем  умов експлуатації, 

транспортування та зберігання 
- Продукція підлягає гарантійному обслуговуванні при поверненні повної комплектації та в 

оригінальній упаковці,  яка відповідає партії виробу. 
- Гарантійні зобов’язання виконуються при пред’явленні заповненого гарантійного талона (з 

вказанням дати продажу, найменування виробу, підпису продавця, печатки) або касового чека 

продавця чи накладної   
- Гарантія  не діє якщо: порушені правила експлуатації,  є пошкодження  корпусу прожектора; є  

ознаки самостійного втручання у виріб; присутні ознаки короткого замикання; якщо не 

заповнений гарантійний талон і нема іншого підтвердження дати продажу; відсутня упаковка або 

упаковка не відповідає партії прожектора. 

 

Даний гарантійний талон заповняється тільки при роздрібному продажу продукції на кожен 
виріб окремо. 

 

Дата продажу Найменування виробу 

  

 

Продавець  _________________________                              Покупець________________________ 

                                                                                                                                   Підпис 

                     МП. 

 

 

Дата виготовлення вказана на прожекторі.                     

                                                                            


