
Kabel 2*1,5 mm2*2,5 m (D8)

Maksymalny zakres temperatury wody dla funkcjonowania o wietlenia to 0 - 30 C.

E-Lumen 
O WIETLENIE PODWODNE 

www.emauxgroup.com

CZ CI ZAMIENNE

KONSERWACJA WIATE

1) Nie zostawia  w czonych wiate  na d u ej ni  1 minuta, je li nie s  zanurzone w wodzie.
2) Przed w czeniem wiate  nale y sprawdzi , czy s  one ca kowicie zanurzone w wodzie, a 

skrzynki obwodu dzia aj  poprawnie. 
3) Urz dzenie to nie wymaga adnej konserwacji. Je li nie dzia a prawid owo, nale y skontaktowa  

si  z autoryzowanym dystrybutorem firmy EMAUX sk d urz dzenie zosta o nabyte.
4) Je li O wietlenie Podwodne firmy Emaux zosta o rozebrane przez osoby niepowo ane, 

Gwarancja zostanie uniewa niona.
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Tryb E: Sekwencja kolorów RGB: czerwony>zielony>niebieski
Tryb F: Sekwencja czterech kolorów: czerwony>zielony>niebieski>fioletowy

Automatyczna zmiana koloru
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Bia y Zielony
Zielony + niebieski
Czerwony + niebieski
Tryb B: Zielony + stopniowo czerwony 

Niebieski
Czerwony + zielony

Tryb C: Niebieski + stopniowo zielony
Tryb A: Niebieski + stopniowo czerwony

Tryb D: Niebieski + stopniowo czerwony

Szybka automatyczna zmiana koloru 

Instalacj  tego produktu mog  przeprowadzi  tylko odpowiednio wykwalifikowani instalatorzy.•
•
•
•
•
•
•

Unika  bezpo redniego kontaktu z energi  elektryczn .
Przestrzega  wszystkich obowi zuj cych przepisów w celu zapobie enia wypadkom.
Przed przyst pieniem do konserwacji sprz tu nale y wszystkie elementy od czy  od napi cia sieciowego.
Nigdy nie obs ugiwa  o wietlenia mokrymi r kami i z mokrymi stopami.
Urz dzenie to zaprojektowano do u ytku w pe nym zanurzeniu w wodzie i po pod czeniu do transformatora bezpiecze stwa.
Nigdy nie w cza  O wietlenia Podwodnego na d u ej ni  1 minut , chyba e jest ca kowicie zanurzone w wodzie.
Przed instalacj  lub usuni ciem p ytki LED upewni  si , e zasilanie jest wy czone. Przed wymian  odczeka , a  p ytka LED wystygnie.
Produkt ten powinien by  zainstalowany zgodnie z przepisami i normami dla instalacji elektrycznych obowi zuj cymi w miejscu instalacji.
Maksymalna g boko  instalacji o wietlenia wynosi 1 metr.

o

SPECYFIKACJA
A) Specyfikacja elektryczna: 1) Napi cie: AC12V (pr d zmienny)   2) Cz stotliwo : 50/60Hz   3) Moc:  20W/35W/50W
B) Opcje zmiany kolorów (tylko dla wersji RGB)

•
•
•
•

OSTRZE ENIA DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA

Ko cówki typu Z:
Zewn trzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy nie mo e by  wymieniony; je li przewód jest 
uszkodzony, opraw  nale y odda  do recyklingu.

•

Model：E-Lumen-252 / E-Lumen-441 / E-Lumen-531

EMLI16070110
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Lp. Nr cz ci Opis Sztuk

1 03011321 ruba M5*20 (316#) 1

2 01040205 Prze roczysta p ytka czo owa 1

3 01051256 P ytka czo owa 1

4

04011153 Ultra cienki panel LED 252, 20 W, ciep a biel

1

04011151 Ultra cienki panel LED 252, 20 W, ch odna biel

04011152 Ultra cienki panel LED 252, 20 W, RGB

04011150 Ultra cienki panel LED 252, 20 W, pojedynczy niebieski

04011107 Ultra cienki panel LED 441, 35 W, ciep a biel

04011105 Ultra cienki panel LED 441, 35 W, ch odna biel

04011106 Ultra cienki panel LED 441, 35 W, RGB

04011104 Ultra cienki panel LED 441, 35 W, pojedynczy niebieski

04011181 Ultra cienki panel LED 531, 50 W, ciep a biel

04011179 Ultra cienki panel LED 531, 50 W, ch odna biel

04011180 Ultra cienki panel LED 531, 50 W, RGB

04011178 Ultra cienki panel LED 531, 50 W, pojedynczy niebieski

5 03011360 ruba z pó okr g ym bem M3*5 2

6 02021085 Pier cie  silikonowy 1

7 01050105 Pokrywa dolna 1

8 03011361 Samowierc ca ruba z pó okr g ym bem M4*10 5

9 02010285 O-ring z NBR 2

10 04013004 1

11 03012125 Samowierc ca ruba z p askim bem M4*10 2

12 01050100 Zacisk do kabla 3

13 01110028 Spinacz 4

14 03011364 Samowierc ca ruba z p askim bem M4*12 4

15 89044501 Oprawa do basenu betonowego 1

16 89045517 Oprawa do basenu winylowego 1

INSTRUKCJA OBS UGI
Zachowa  t  instrukcj  do wykorzystania w przysz o ci



D) Instalacja w basenach z w ókna szklanego / winylu 
1 Zapozna  si  z sekcj  „Przygotowanie do instalacji”.
2) Wykona  2 otwory w cianie basenu (Rysunek 12).
3) Umie ci  pier cienie uszczelniaj ce (o-ring) pomi dzy p ytk  monta ow  a cian  basenu i dokr ci  

nakr tk  po drugiej stronie ciany basenu (Rysunek 13). 
4) Prze o y  kabel kolejno przez nakr tk  uszczelniaj c , pier cie  uszczelniaj cy (O-ring) i otwór do kabla 

na p ytce monta owej, a nast pnie dokr ci  nakr tk  (Rysunek 14). 
5) Zwin  nadmierny odcinek kabla za lamp , aby umo liwi  wyj cie lampy na powierzchni  basenu podczas 

przysz ej konserwacji. Nast pnie powiesi  lamp  na p ytce monta owej i dokr ci  ruby (Rysunek 15).

)

C) Instalacja basenowa
1 Osadzi  mocowanie cienne w betonowej cianie, upewniaj c si , e jest ono równoleg e wzgl dem 

brzegu basenu (Rysunek 8).
2) Umie  p ytk  monta ow  na betonowej cianie i przykr ci  za pomoc  4 rub. Przewód musi znajdowa  

si  obok p ytki monta owej (Rysunek 9). 
3) Nale y pami ta , e wiat o mo e by  zainstalowane tylko na p askiej lub wkl s ej powierzchni.
4) Zwin  nadmierny odcinek kabla za lamp , aby umo liwi  wyj cie lampy na powierzchni  basenu 

podczas przysz ej konserwacji (Rysunek 10). 
5) Powiesi  lamp  na p ytce monta owej i dokr ci  ruby (Rysunek 11). 
6) Instalacj  elektryczn  wewn trz skrzynki przy czeniowej nale y uszczelni  ta mami wodoszczelnymi, aby 

zapobiec przeciekaniu wody do skrzynki przez kable.

)

4-34-2

UWAGI DOTYCZ CE INSTALACJI
1) Przy instalowaniu wiat a nale y ci le przestrzega  procedur.
2) Zaleca si  zainstalowanie jednej lampy na ka de 20 m2, co stanowi 

przybli on  powierzchni  o wietlan  przez pojedyncz  jednostk .
3) wiat a powinny by  instalowane w takim kierunku, eby nie 

wieci  bezpo rednio na dom.
4) W basenach treningowych lub s u cych do organizowania 

zawodów, wiat a musz  by  zamontowane po bokach, aby 
nie o lepia y p ywaków.

5) Na basenie, bezpo rednio nad wiat ami, nie nale y umieszcza  
niczego, aby u atwi  przysz  konserwacj .

6) Je li przewody s  pod czone wewn trz lampy, nale y uszczelni  
po czenia za pomoc  wodoszczelnych ta m lub produktów 
spe niaj cych t  sam  funkcj .

7) Kable cz ce wiat a i transformatory musz  mie  przekrój o 
powierzchni co najmniej 6 mm2, a odleg o  mi dzy nimi nie 
mo e przekracza  30 m (Rysunek 2); w przeciwnym razie wiat a 
nie b d  dzia a  prawid owo.

)8 Zaciski musz  spe nia  wymagania normy IEC60988-2-1, 
posiada  znamionow  zdolno  po czenia rz du 4,0 mm2, z 
wykorzystaniem zacisku rubowego na pr d znamionowy co 
najmniej 25 A i powinny by  zamontowane wewn trz skrzynek 
przy czeniowych. Zobacz Rysunek 2-1.

Rysunek 2

INSTALACJA O WIETLENIA PODWODNEGO

≤30m

Transformator wiat o

C) Sterowanie
1) Kiedy wiat o jest pod czone bezpo rednio do trans-

formatora, prze cznik on/ off [w cz/wy cz] steruje 
zmian  kolorów (zalecane jest skojarzenie danego 
wiat a z danym transformatorem i prze cznikiem on/

off; je li wszystkie wiat a maj  zmienia  kolor w tym 
samym czasie, nale y zainstalowa  prze cznik g ówny, 
Rysunek 1).

2) W stosownych przypadkach, gdy wiat o jest 
pod czone do transformatora, a transformator do 
opcjonalnego modu u steruj cego, wówczas kolory s  
zmieniane przez panel sterowania na module 
steruj cym i jego pilot do zdalnego sterowania
(szczegó y mo na znale  w Instrukcji Modu u 
Steruj cego).

Rysunek 1
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Bolec miedziany

Pokrywa dolna Lanolina

temperatura
wody
≥40°C

A) Monta  o wietlenia
1. Prze o y  kabel lampy przez pier cie  silikonowy, pod czy  przewody i dokr ci  ruby. (Rysunek 3)
2. Umie ci  pier cie  silikonowy na lampie, za o y  doln  pokryw  i dokr ci  5 rub. (Rysunek 4)
3. W o y  buteleczk  z lanolin  do wrz tku, aby j  rozpu ci  do postaci ciek ej i wla  przez 2 otwory w pokrywie. (Rysunek 5)
4. Po wype nieniu lanolin , dokr ci  pozosta e 2 ruby i pozostawi  do zastygni cia, które nast pi podczas 

instalacji wspornika retro do ciany basenu. Po zainstalowaniu wspornika umocowa  wiat o basenowe 
we wsporniku. (Rysunek 6) 

B) Przygotowanie do instalacji
1) Uk ad obwodu musi by  

zgodny z lokalnymi ustawami i 
przepisami oraz musi by  
wykonany przez odpowiednio 
wykwalifikowanych instalatorów.

2) Upewni  si , e napi cie wynosi 
12 V, a skrzynka przy czeniowa 
znajduje si  w odleglo ci co 
najmniej 120 cm od basenu 
(Rysunek 7).

3) Po instalacji, górna cz  
lampy musi znajdowa  si  w 
odleg o ci co najmniej 45 cm od 
powierzchni wody (rysunek 7). W betonie nale y 

wyci  nisz , aby 
umo liwi  zwarte 
uszczelnienie gipsem

min. 120 cm 

Poziom wody

Sztywny przewód

Skrzynka przy czeniowa

Min. 45 cm od linii wody 
do górnej cz ci soczewki

6,6 cm

29,6 cm

Rysunek 7

Zacisk rubowy

Lampa
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