
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         
       

 

 

 

 

 

 

Instrukcja Obsługi Lampy LED 

Linera SWT 

 

 

 

 

 

 

Wstęp: 
Lampa Linera SWT to nowoczesna, ekologiczna i energooszczędna lampa LED do zastosowań 

wewnętrznych, przeznaczona do pracy w niskonapięciowych obwodach prądu zmiennego AC, o napięciu 

230V i częstotliwości 50Hz. Wyprodukowana została w trosce o środowisko naturalne zgodnie z 

obowiązującymi normami ekologicznymi. 

Podstawowe dane techniczne: 

Napięcie wejściowe 220 ÷ 240VAC 

Maksymalna moc zasilania 36W / 53W  

Częstotliwości sieci 50/60Hz 

Współczynnik mocy (Power Factor) > 0,95 

Źródło światła DURIS E5 

Osłona źródła światła Dyfuzor 

Kąt świecenia 120° 

Zakres temperatury otoczenia -25°C ÷ +50°C 

Wymiary 963 × 170 × 70 mm 

Waga 5,5 kg 

Stopień ochrony IP 67 

Klasa ochronności elektrycznej I 

Odporność na uderzenia IK 08 

 

 

    



 

Ogólne zasady postępowania: 

 Montaż lampy oświetleniowej może być przeprowadzany tylko przez osoby wykwalifikowane i 

posiadające stosowne uprawnienia. 

 W trakcie montażu lampy zasilanie sieciowe powinno być odłączone. Montaż lampy przy 

włączonym zasilaniu niesie ze sobą ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia lampy. 

 W trakcie montażu, transportu oraz innych prac związanych z lampą LED należy unikać silnych 

wstrząsów, uderzeń oraz wszelkich innych udarów mechanicznych. 

 Lampy LED nie należy zanurzać w wodzie jak i w innych cieczach. 

 Należy unikać kontaktu lampy LED ze smarami, rozpuszczalnikami, substancjami penetrującymi 

oraz wszelkimi innymi substancjami mogącymi trwale zabrudzić lub uszkodzić powłokę zewnętrzną 

lampy lub wniknąć do jej środka. 

 Niedozwolone jest otwieranie korpusu lampy LED.  

 Naruszenie plomb gwarancyjnych na korpusie lampy LED skutkuje utratą gwarancji 

 Podłączanie lampy LED do sieci elektrycznej może odbywać się tylko przy odłączonym zasilaniu. 

Zasady eksploatacji 
Lampa Linera jest praktycznie bezobsługowa. Jedynymi czynnościami eksploatacyjnymi jest usuwanie 

zabrudzeń zewnętrznych powierzchni dyfuzora przy pomocy gąbki oraz łagodnego środka myjącego  

typu „LUDWIK”. Czynności te należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu lampy. Częstotliwość 

wykonywania tych czynności zależy od warunków środowiskowych. 

Uwaga: nie należy stosować rozpuszczalników oraz środków mechanicznych np. twardych szczotek, 

proszków do mycia itp. 

 

 

Zgłoszenia serwisowe: 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy urządzenia, fakt ten należy zgłosić do producenta – 

firmy SILED. 

SILED Sp z o.o. 

ul. Benzynowa 19 

83-011 Gdańsk 

Tel: +48 58 322 28 35 

Serwis@siled.pl 

UWAGA: W przypadku wszelkich niejasności lub problemów, które mogą pojawić się w trakcie 

montażu lub eksploatacji, a nie są ujęte w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z 

dostawcą, w celu uzyskania informacji na temat możliwych rozwiązań. 


