
Світильники НББ 20У-60
ЛББ 20У-26 

ПАСПОРТ
АПЮА 046 – 029 ПС

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.
1   вітильники серії НББ 20У-60 та ЛББ 20У-26 призначені для освітлення допоміжних приміщень .1. С
         житлових будинків та квартир, санвузлів, ванних кімнат, комор, сходових кліток та інших приміщень. 
1.2.  Світильники складаються з литого корпусу (термопластична маса), та скляного чи пластикового 
         плафону. 
1.3.   Напруга живлення світильника 230 В, частота струму 50 Гц.
1.4.   Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища ІР 44.
1.5.  Кліматичне виконання У1. Граничні температури навколишнього середовища -40 С  +40 С° ° .
1.6.  Група механічного виконання М1
1.7.  Клас захисту від ураження електричним струмом - ІІ
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТИЛЬНИКА.
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* допускається використання світлодіодних ламп



5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
5.1.  Під'єднання здійснюється за допомогою кабелю діаметром до 12мм. Площа січення провідника повин-
         на бути в межах 0,5  - 1,52 2  мм  мм

6. МОНТАЖ
6.1.  Від’єднати патрон від основи світильника, зачищені кінці проводів кабелю під’єднати до клем патрону 
         (на провід, в місці з’єднанні з патроном, одягти термозахисний кембрик довжиною 30 мм.
6.2.  Прикрутити патрон до основи світильника.
6.3.  Зафіксувати плафон на основі світильника

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
7.1.   Періодично (не рідше, ніж два рази на рік) перевіряти затяжку шурупів кріплення світильника, надій-
         ність контактів, справність кабелю.
7.2.   Один раз на рік проводити чистку плафона сухою м'якою ганчіркою.

8. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ.
8.1.   Світильники в упакуванні можуть зберігатися під накриттям або в приміщенні, де коливання температу-
         ри і вологості несуттєво відрізняються від коливань на відкритому повітрі.
8.2.   Світильники слід складати на піддони або стелажі. Допускається складання упакованих світильників в 
         штабелі, але не вище ніж 5 ярусів.
8.3.   Транспортування світильників в упакуванні допускається всіма видами транспорту. Коробки із світиль-
         никами при транспортуванні повинні бути зафіксовані. При виконанні вантажно-розвантажувальних 
         робіт необхідно дотримуватись вказівок маніпуляційних знаків.

9.  УТИЛІЗАЦІЯ
9.1.  Світильники не містять токсичних та шкідливих матеріалів. Після завершення експлуатації світильника, 
         його потрібно розібрати на комплектуючі, сортуючи їх за типом матеріалів з яких вони виготовлені. 
         В подальшому ці матеріали потрібно здати на утилізацію спеціалізованим підприємствам.

10.  СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ.
10.1. Світильники серії НББ 20У-60 та ЛББ 20У-26 відповідають вимогам Технічного регламенту низько-
          вольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 р. №1067 
          згідно з ДСТУ EN 60598-2-1:2015 і придатні до експлуатування.

11.  ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА.
11.1.  Виробник гарантує працездатність світильника протягом 18 місяців з дня введення у експлуатацію, за
          умов дотримання правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. Термін зберігання 
          світильника до вводу в експлуатацію не більше 1 року. Термін експлуатації 3 роки.

Дата випуску _____________________   20 __ __                                                           Партія № ________________
                                    місяць                                     рік

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.
На світильник подається напруга 230В частотою струму 50 Гц. В зв'язку з цим забороняється:
   � в микати світильник без лампи та вкручувати лампу при увімкненому світильнику;
   � е ксплуатувати світильник без розсіювача;
   � п роводити монтаж, обслуговування, ремонт світильника, що знаходиться під напругою.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ.
В комплект постачання входить:
     а) основа з патроном Е27 – 1шт.;
     б) пластиковий або скляний плафон – 1 шт.,

в) паспорт;
 б) групове пакування.
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