
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
    Αυτό το φωτιςτικό ςϊμα είναι ςχεδιαςμζνο και καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι 

νομοκεςία 73/23 και προςαρμοςμζνο με τθν ΕΝ60598 και ςυνεπϊσ αςφαλζσ αρκεί να ακολουκείτε τισ 
οδθγίεσ χριςθσ προςεκτικά . 

 
Εάν το φωτιςτικό ςϊμα δεν είναι ςυνδεδεμζνο με το δίκτυο μθν προςπακείτε να το ςυνδζςετε  εάν δεν 

είςτε πιςτοποιθμζνοσ θλεκτρολόγοσ εγκαταςτάτθσ. 
 
Αν είςτε πιςτοποιθμζνοσ θλεκτρολόγοσ εγκαταςτάτθσ , παρακαλοφμε να παρατθριςετε τθ 

ςθματοδότθςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ . Αν υπάρχει το ςφμβολο των δυο τετραγϊνων , το ζνα μζςα ςτο 
άλλο , τότε το φωτιςτικό ςϊμα δεν χρειάηεται γείωςθ , προκειμζνου να ςυνδεκεί  , αφοφ είναι κλάςθσ ΙΙ και 
θ αςφάλεια του βαςίηεται ςε ενιςχυμζνθ θ διπλι μόνωςθ . Αν αυτό το ςχζδιο είναι απόν , τότε το φωτιςτικό 
ςϊμα πρζπει να είναι γειωμζνο ,ϊςτε να είναι το φωτιςτικό  ςϊμα αςφαλζσ κατά τθν λειτουργία  του . 

 
Εάν θ ςθματοδότθςθ φζρει το ςφμβολο  F ςε ςτακερό φωτιςτικό ςϊμα , τότε αυτό μπορεί να 

τοποκετθκεί ςε επιφάνειεσ από κανονικά εφφλεκτα υλικά ,π.χ. ξφλο ,και αλλά . Σε περίπτωςθ απουςίασ 
αυτοφ του ςυμβόλου δεν το τοποκετοφμε ςε καμία εφφλεκτθ επιφάνεια για τθν αποφυγι πυρκαγιάσ . 
 
Αν θ μεγίςτθ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ  (ΤΕ ) για τθν αςφαλι λειτουργία του φωτιςτικοφ ςϊματοσ 
δεν αναφζρεται αυτι είναι 25ο  C . 
 Εάν θ ςθματοδότθςθ δεν φζρει δείκτθ προςταςίασ (ΙΡ ) , αυτόσ είναι ΙΡ20 . 
 
Εάν οι δυο παραπάνω περιπτϊςεισ υπάρχουν , τότε αυτό το φωτιςτικό ςϊμα δεν πρζπει να 
χρθςιμοποιείται  ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ και ςε ςυνκικεσ με ςκόνθ και υγραςία , ςυμπεριλαμβανομζνων 
των χϊρων που εκτίκενται ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ . 
 
Ποτζ μθν αντικαταςτιςετε τουσ λαμπτιρεσ με μεγαλφτερουσ από τουσ αναγραφόμενουσ ςε Watt , θ 
χαμθλότερθσ τάςθσ από αυτι που αναφζρεται ςτο φωτιςτικό ςϊμα . 
 
Ποτζ μθν κακαρίηετε  θ αντικαταςτιςετε τουσ λαμπτιρεσ αυτοφ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ όταν   αυτό 
είναι ςυνδεδεμζνο με το θλεκτρικό ρεφμα του δικτφου . Αν είναι ςυνδεδεμζνο με πρίηα τότε να το 
αποςυνδζςετε από τθν πρίηα . Αν είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνο , πρζπει να κλείνετε  τον γενικό διακόπτθ 
του θλεκτρικοφ ρεφματοσ από τον πινάκα κεντρικισ διανομισ .  
 

        ΙΡ20      Φωτιστικό σώμα κατάλληλο μόνο για εσωτερική τρήση . 

 

 

 

                                        Φωτιστικό σώμα ΚΛΑΣΗΣ ΙΙ ποσ έτει μόνωση αστοπροστασίας  

 

 

      

 

 

 

                 F   Αναυέρει την μεγίστη θερμοκρασία στην οποία πρέπει να λειτοσργεί το παρόν υωτιστικό σώμα  

 

 

 

 

 

 

 

 


