
EMAUX 
Water Technology

UL-P1 - Seria OO - �wiatło 
Podwodne 

Instrukcja Obsługi 

Prosimy o przeczytanie poni�szego dokumentu 
uwa�nie i o zachowanie niniejszej instrukcji w 
celu posiadania mo�liwo�ci odniesienia si� do 

niej w przyszło�ci. 

UWAGA! 

RYZYKO PORA�ENIA PR�DEM LUB �MIERCI 

Monta� reflektora podwodnego wykona� musi licencjonowany lub certyfikowany elektryk lub 
wykwalifikowany technik, zgodnie z wymaganiami przepisów BHP lub wymaganiami samorz�dowymi. 
Niewła�ciwa instalacja mo�e doprowadzi� do zagro�enia pora�eniem pr�dem, co z kolei mo�e doprowadzi� do 
uszczerbku na zdrowiu, �mierci, czy uszkodzenia własno�ci. Zanim wykonasz jakiekolwiek czynno�ci 
serwisowe zwi�zane z reflektorem, odł�cz zasilanie od wł�cznika. Niewykonanie tej czynno�ci mo�e 
poskutkowa� powa�nym uszkodzeniem ciała i własno�ci. 



MONTA� 

A. Kroki przygotowawcze, jakie musi wykona� elektryk, przed zainstalowaniem 
o�wietlenia. 

DO �RÓDŁA 
ZASILANIA; 
NAPEŁNIJ PARAFIN� 

POZIOM WODY 

45CM MIN. OD LINI WODNEJ DO 
SZCZYTU SOCZEWKI LAMPY 

BETON NALE�Y WYCI�� DOOKOŁA 
NISZY, BY POZWOLI� NA 
UMIESZCZENIE TYNKOWEGO 
USZCZELNIENIA 

SZTYWNE RURY ELEKTROINSTALACYJNE

Rys. 1

1. Upewnij si	, �e układ elektryczny i jego okablowanie dla basenu s� zgodne z wymaganiami okre�lonymi 
przez przepisy krajowe lub lokalne. Instalacji o�wietlenia podwodnego mo�e dokona� wył�cznie 
licencjonowany elektryk. 

a. Przedział poł�czeniowy lub niskonapi	ciowy transformator dla 12V lampy podwodnej musi by� umieszczony 
co najmniej 350 cm od kraw	dzi basenu - patrz Rys. 1. 

b. Skrzynki poł�czeniowe nie mog� by� montowane w strefach 0, 1 i 2, gdzie mog� znale
� si	 obwody 
niskonapi	ciowe. 

c. Bloki terminali musz� spełnia� wymagania normy IEC60988-2-1, ze zdolno�ci� podł�czenia przewodu o 
powierzchni 1.5 mm2, z terminalem �rubowym o pr�dzie znamionowym o warto�ci przynajmniej 25A, 
zamontowanym we wn	trzu skrzy� poł�czeniowych. Patrz Rys. 0 

Terminal 
�rubowy Lampa 

Rys. 0

d. Obudowa lampy, a tak�e wszystkie metalowe komponenty znajduj�ce si	 bli�ej ni� 350 cm od basenu, 
musz� by� odpowiednio chronione przez materiały nieci�gliwe, których poł�czenia s� wodoodporne. 

e. Wspornik monta�owy nale�y odpowiednio zamontowa�, tak by górna kraw	d
 soczewki lampy znajdowała 
si	 przynajmniej 45 cm pod powierzchni� wody basenu. 

2.  Skonsultuj si	 z wydziałem budownictwa lokalnych władz, by upewni� si	, �e układ elektryczny basenu 
spełnia wszystkie stosowane przepisy. 



B. Wykonaj nast�puj�ce kroki, po spełnieniu wymaga� zwi�zanych z układem 
elektrycznym: 
1. Zlokalizuj poło�enie miejsca, gdzie lampa zostanie zamontowana na pionowej �cianie. Szczytowa 

cz	�� soczewki lampy musi znajdowa� si	 45 cm pod poziomem wody, a maksymalna gł	boko�� dla 
oprawy o�wietleniowej to 2,5 m - patrz Rys. 1. 

2. Podł�cz kanał elektryczny w �rodku dystansowej przedłu�ki monta�owej (na lewo od wspornika) - patrz Rys. 
2. 

3. Je�eli powierzchnia basenu zostanie zagipsowana, nale�y zapewni� odpowiednie wyci	cie w betonie, w 
którym zostanie umieszczony gips. Zł�czka dystansowo-monta�owa musi by� wyko�czona betonem. 
UWAGA: Wyko�cz obszar dookoła zł�czki dystansowej tak, by ten był płaski, nale�y wykona� go tak, by 
zapewnione było �cisłe dopasowanie mi	dzy lamp�, a �cian� basenu. (Patrz Rys. 3). 

4. Po wyko�czeniu powierzchni, dotnij kanał przewodu. 
5. Owi� maksymalnie 3.5 m przewodu na tylnej cz	�ci monta�u lampy. 
6. Podł�cz przewody elektryczne do skrzynki poł�czeniowej. Zachowaj ostro�no��, by nie wyci�gn�� 75 - 80 

mm zaparafinowanego przewodu przy oprawie o�wietleniowej w momencie podł�czania kabli. 
7. Podł�cz wszystkie kable do odpowiednich przewodów obwodu w przedziale poł�czeniowym i zalej je 

parafin�. 
8. Zabezpiecz osłon	 przedziału poł�czeniowego na miejscu. 
9. Uruchom główny przeł�cznik w celu sprawdzenia prawidłowo�ci działania urz�dzenia. 
10. Obrotowy system blokuj�cy pozwoli na upewnienie si	, �e lampa jest bezpiecznie zamocowana do 

wspornika. Patrz Rys. 4. 
11. Zanim uruchomisz lamp	 na wi	cej ni� 10 sekund, napełnij basen i upewnij si	, �e oprawa o�wietleniowa 

jest całkowicie zanurzona. 
12. Elastyczny przewód tej oprawy nie mo�e by� wymieniony. Je�eli ulegnie uszkodzeniu, nale�y wymieni� 

opraw	. C. Przygotowanie do sezonu zimowego: Opraw� nale	y na okres zimowy pozostawi� na 
miejscu. 

Wspornik Monta�owy

Lampa

Rura Elektroinstalacyjna 

Rys. 2 

POWIERZCHNI O 
ODWRÓCONYM 
PROMIENIU  

NIEREGULARNEJ, 
NIERÓWNEJ 
POWIERZCHNI 

NIE MONTUJ NA: MONTUJ NA:

PŁASKIEJ 
POWIERZCH
NI 

�CIANACH Z WOLN� 
PRZESTRZENI� WIKSZ� NI� 
180 CM - CHODZI TU O PROMIE�, 
W RZUCIE Z GÓRY 

DLA BASENÓW BETONOWYCH 

POZYCJA 
OTWARTA 

Rys. 3

POZYCJA 
ZABLOKOWAN
A 

Rys. 4

DLA BASENÓW Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO  
DLA MODUŁOWYCH BASENÓW 
PREFABRYKOWANYCH  
I DLA BASENÓW WINYLOWYCH POZYCJA 

OTWARTA 

Rys. 5 

POZYCJA 
ZABLOKOWA
NA 



 

OSTRZE�ENIE 
Nigdy nie uruchamiaj tej lampy basenowej na okres dłu�szy ni	 10 sekund, o ile nie jest ona w pełni zanurzona w wodzie. Bez 

całkowitego zanurzenia monta	u lampy w wodzie nagrzeje si� on do skrajnie wysokiej temperatury, co mo	e skutkowa� powa	nymi 
obra	eniami odniesionymi przez u	ytkowników basenu, instalatorów lub osoby postronne, lub powa	nym uszkodzeniem własno�ci.  

Upewnij si�, 	e zasilanie jest odł�czone przed instalacj� lub usuni�ciem lampy. Pozwól urz�dzeniu na ochłodzenie si�, przed jego 
zdemontowaniem. Niniejsza oprawa o�wietleniowa korzysta z halogenowej lampy kwarcowej. Nie dotykaj lampy gołymi r�koma - 
znacznie skróci to jej 	ywotno��. Korzystaj z plastikowej obudowy dostarczonej z lamp� na wymian�, by zapobiec pojawieniu si� 
odcisków palców na powierzchni �wietlówki. 

Uruchamiaj jedynie po zanurzeniu w wodzie. Urz�dzenie zgodne z norm� IP68. 
W przypadku pracy, nale	y korzysta� wył�cznie z certyfikowanego transformatora: Wej�cie 230 V, Wyj�cie: 12V~ 75VA 
Izolacja transformatora musi spełnia� norm� bezpiecze�stwa EN61558-2-6. 
W przypadku obwodu niskonapi	ciowego, nale�y 
ródło jego zasilania i zabezpieczenia umie�ci� poza strefami 0, 1 i 2. 
Je	eli chcesz wymieni� lamp�, poluzuj �rub� tylnej osłony, otwórz osłon�, wymie� lamp� i ostro	nie zamontuj uszczelk�, 

stopniowo dokr�caj�c �rub�. Wymiana odbywa si� od strony oprawy b�d�cej w kontakcie z wod�, jednak po całkowitym, lub 
cz��ciowym opró	nieniu basenu z wody. 

UWAGA: Nigdy nie próbuj wymienia� lub naprawia� lampy samodzielnie. Je	eli niniejsza podwodna oprawa o�wietleniowa nie 
działa, napraw lub wymiany musi dokona� producent, agent serwisowy lub osoby o podobnym poziomie kwalifikacji, co pozwoli na 
unikni�cie niebezpiecze�stwa. 

UWAGA: Prze
roczysta plastikowa osłona nie mo	e by� wymieniona. Je	eli element ten p�knie, opraw� nale	y zutylizowa�. 

CZ��CI ZAMIENNE 

UL-P100 Underwater Light - Cz	�ci zamienne 

Poz. Numer 
cz��ci Ilo�� Opis 

1 01221002 3 UL-P100 Kolorowa Soczewka Lampy 
(Czerwona/Zielona/Niebieska) 

2 03011018 1 �ruba M5*20 

3 01051059 1 Pier�cie� Czołowy 

4 01041021 1 Soczewka Lampy UL-P100 

5 03021018 8 Nakr	tka miedziana M6 

6 01051058 1 Ul-P100 - Płyta Czołowa 

7 02021004 1 O-ring 

8 04011002 1 �arówka 12V/75W 

9 89040201 1 Zestaw obudowy lampy UL-P100 

10 03011032 8 �ruba M6*20 

11 01013004 1 Kabel Lampy LED-P100 - 2.5 m 

12 89040203 1 UL-P100 - Monta� Lampy Dla Basenów 
Betonowych 

13 89044501 1 UL-P100 - Monta� Lampy Dla Basenów 
Winylowych 

Basen betonowy Basen winylowy


