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Kullanım, Kurulum ve Bakım Kılavuzu 

Lucid nova eos | LED Armatür'leri

Armatür'ü kurmadan, çalıştırmadan, saklamadan veya 
kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. 

Bu kurulum ve bakım kılavuzu, baskı 12 - 2015, 
Lucid nova eos 135 Watt armatür'ler için geçerlidir 
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Giriş 

Değerli Müşterimiz, 

Bu ürünü satın aldığınız ve bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.  

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım, kurulum ve bakım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. 

Bu kılavuz, bu ürünün kurulumu ve bakımı ile görevlendirilmiş uzman personel için hazırlanmıştır (ör. 
elektrikçi, tesisatçı veya teknisyen). Lucid nova eos LED armatürler'inin tüm modelleri için geçerlidir. Lucid 
nova eos serisi LED armatür'leri dış ve iç mekanda profesyonel kullanım için tasarlanmış lambalardır.  

Uzman personel, elektrik mühendisliği ile ilgili tüm talimatları ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olup 
bunları her halükarda doğru bir şekilde uygulamak zorundadır. 

Bu kılavuz, uzmanlığı olmayan kullanıcı ve nihai müşteriler için uygun ve düşünülmüş değildir. 

Bu kılavuzda Lucid nova eos LED armatür kullanımı ile ilgili cevabını bulamadığınız sorularınız için lütfen 
aşağıda verilmiş adresle temasa geçiniz: 

LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG 
Gaildorfer Str. 6 
71522 Backnang 
Almanya 
Telefon +49 7191 323020 
Faks +49 7191 323029 
E-posta: info@lights.de

Size ürünümüzle başarılar ve enerji tasarrufunda bol keyifler dileriz 

Ürün tanımı & Kullanım alanları 
Lucid nova eos serisi LED armatür'lerinin çalışması için gerekli olan dahili güç kaynağı / sürücü ile birlikte 
gelmektedir 

Lucid nova eos, sanayi, üretim ve antrepo binalarındaki profesyonel kullanım ve oradaki çalışma ve hareket 
alanlarının yanı sıra dış alanlarının aydınlatılması için uygundur. 

Lucid nova eos Almanya'da tasarlanıp üretilmektedir ve Alman standartlarına göre kalite kontrolüne tabidir. 
Armatür'ler sadece modern tasarımıyla değil, aynı zamanda son derece yüksek bir performans sağlayan 
birçok teknik özellikleri ile göz doldurmaktadır. Bunlar yüksek verimli lens optiği, yüksek kaliteli gövde 
malzemeleri, sabit akım kontrolü, sıcaklık izleme ve dayanıklılık konusunda optimize edilmiş ışık akısı 
kontrolüdür.  -30 ila +75° C arasındaki çalışma sıcaklığı geniş bir kulanım alanı sağlar. 
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İsim plakaları 
Satın alınan ürünün tam tanımı için isim plakası üzerinde model ve ürün numarası ile ilgili bilgiler 
bulabilirsiniz. Bu bilgileri daha sonra sorularınızda kullanmak üzere montajdan önce not etmenizi öneririz. 
Böylece sorununuzun daha hızlı bir şekilde işleme alınması sağlanmış olur. 

Teslimat kapsamı 

Lucid nova eos LED Armatür'ü Kontrol kablosu - DALI | 1 - 10 
Volt 

Askı üst 

Askı alt Sabitleme halkası Montaj seti 

Kullanım kılavuzu 
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Kurulum 
Genel güvenlik uyarıları 

DİKKAT - ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ ! 

Elektrik sistemleri üzerindeki çalışmalar sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır. Ölümcül elektrik 
çarpması tehlikesi vardır. Elektrik sistemleri ve şalt cihazları üzerindeki çalışmalara başlamadan önce 
cihazların elektrik bağlantısı tamamen kesilmelidir ve yanlışlıkla yeniden çalışmasına karşı tedbir alınmalıdır. 
Ceyranlı parça ve kablolara temas etmeden önce uygun bir cihazla (kontrol kalemi, ölçüm cihazları) elektrik 
bağlantısının gerçekten kesilmiş olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Doğru montaj ve çalıştırma ile ilgili önemli bilgiler içeren kullanım kılavuzunu önce tamamen
okuyunuz.

 Kullanım kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan hasarlarda garanti geçerliliğini yitirir!
Doğrudan ve dolaylı zararlar için sorumluluk kabul etmiyoruz!

 Uygun olmayan kullanımdan veya güvenlik uyarılarına uyulmamasından kaynaklanan maddi
zarar veya yaralanmalar için sorumluluk kabul etmiyoruz! Bu gibi durumlarda garanti geçerliliğini
yitirir!

 Ürün açılmamalıdır
(Bununla ilgili lütfen BAKIM bölümündeki bilgileri okuyunuz).

 Ampulün değiştirilmesi mümkün değildir.

 Ürünü ıslak veya iletken zemin üzerine kurmayınız.

 Ürünü sadece kapalı durumda kurunuz.

 Ürünü sadece uygun elektrik sistemleri ve voltaj aralıklarında kurunuz. Bununla ilgili ürünün isim
plakasında yer alan bilgileri kontrol edip karşılaştırınız.

 Olası bir arıza durumunda ürünü derhal elektrik şebekesinden ve varsa başka bağlı cihazlardan
ayırınız. Ardından ikisinin de yanlışlıkla yeniden çalışmasına karşı tedbir alınız.

 Ürünün artık güvenli bir şekilde çalışması sağlanamıyorsa ürünü yine derhal elektrik
şebekesinden ve varsa başka bağlı cihazlardan ayırınız. Burada da yine her ikisinin
yanlışlıkla yeniden çalışmasına karşı tedbir alınız. Ürünün güvenli bir şekilde çalışması ör.
gövdesi veya besleme kablosu arızalı veya hasar görmüş ise veya yabancı cisimler cihazın
içine girmiş ise artık mümkün değildir.

 Uygun ve onaylanmış yeterli ölçülerde besleme kabloları ve kablo bağlantıları veya kablo
terminalleri kullanınız. Bağlantılardaki kabloların sağlam bir şekilde bağlanmasına dikkat ediniz.
Dışarı kayan veya açık durumda olan kablolarda son derece yüksek bir elektrik çarpma ve
yangın tehlikesi söz konusudur.

 Tavan, direk ve benzeri yüksek yerlerde yapılan montajlarda güvenli bir duruş sağlayan
kontrol edilmiş ve onaylı merdivenler kullanınız ve personelin, iş aletlerinin ve monte
edilmekte olan ürünün düşmesine karşı güvenlik tedbiri alınız. Montaj çalışmasının
yapıldığı alanın altındaki bölgede bir güvenlik çemberi oluşturunuz.
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Montaj hazırlığı 
 LED Armatür'ü sadece sağlam bir zemin üzerine, ör. duvara, monte ediniz. Zemine göre uygun

vidalar ve dübeller kullanılmalıdır.

 Armatür'ün kurulumu sadece gerilimsiz bir durumda gerçekleştirilmelidir. Elektrik düğmesinin
kapatılması yeterli değildir!

 Elektrik şebekesi beslemesini ilgili devre emniyetini çıkararak veya otomatik sigortayı
kapatarak tüm kutuplu olarak kesiniz. Bunların yetkisiz bir şekilde yeniden açılmasına
karşı ör. bir uyarı levhasıyla tedbir alınız. İlgili kaçak akım sigortasını da kapatınız.
Şebeke beslemesinin gerilimsiz olup olmadığını ör. uygun bir ölçüm cihazıyla kontrol
ediniz.

Montaj 

Bu lamba için 2 montaj türü mümkündür: 

Tavan montajı 

 Üst askıyı 2 adet uygun vida (en az M5) ve dübelle
tavana sabitleyiniz. 2 delik arasındaki delme mesafesi
120 mm'dir. Korozyonu önlemek amacıyla çelik vida
kullanınız! Duvar veya tavanlarda yapılan delme
işlemlerinde o bölgeden zarar görebilecek kablo veya
boru hatlarının geçmediğinden emin olunuz.

3 telli güç kablosu 

DALI bağlantı yuvası 
1 - 10V bağlantısı 

Montaj askısı 

Havalandırma 

Montaj vidaları 
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 Alt askıyı ürünle birlikte gelen 4 adet M5 çelik vidayla,
kalıcı bir bağlantı sağlayabilmek için ürünle birlikte gelen
4 adet contayı da kullanarak sabitleyiniz. Bunları montaj
setinde bulabilirsiniz!

 Ardından üst askıyı ve alt askıyı ürünle birlikte gelen 2
adet M8 çelik vida ve 2 adet M8 kendinden emniyetli altı
köşeli somunlarla birleştiriniz. Bunları montaj setinde
bulabilirsiniz!

 Ardından güç beslemesi için gerekli olan mevcut esnek
bağlantı kablosunu ürünle en az aynı koruma sınıfına
sahip harici bir güç dağıtım kutusunun içinde korunaklı
bir şekilde (teslimat kapsamına dahil değildir) aşağıdaki
görsele uygun bir şekilde mevcut güç kaynağına
bağlayınız.

Bağlantı şeması 

Faz [L] (kahverengi veya siyah) 

Nötr [N] (mavi) 

Topraklama [PE] (sarı/yeşil) 

 Terminal olarak 16 A nominal akıma uygun cihaz ve
lambalar için VDE 0700 (EN 60 335-1), VDE 0613 (EN
60 998) ve VDE 0711 (EN 60 598-1) yönetmeliklerine
uygun 2,5 mm² nominal kesitinde ve en az 300V nominal
gerilimli 3 kutuplu izolasyonlu bağlantı terminali
kullanınız.

 Ardından ürünü isteğinize göre ayarlayıp tüm vidaları
uygun bir aletle sıkınız. Ürünü ayarlarken besleme
kablolarını sıkıştırmamaya veya hasar vermemeye
dikkat ediniz. Yılda bir kez tüm vidaların sıkılığını kontrol
ediniz.
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Tel süspansiyonlu montaj 

 Sabitleme halkasını ürünle birlikte gelen 4 adet M5 çelik
vidayla, kalıcı bir bağlantı sağlayabilmek için birlikte
gelen 4 adet contayı da kullanarak sabitleyiniz. Bunları
montaj setinde bulabilirsiniz!

 Kullanılan telin veya zincirin ve teli veya zinciri armatür'le
birbirine bağlayan tüm bağlantıların lamba ağırlığının en
az 4 katı bir taşıma gücüne sahip olduğundan emin
olunuz. Korozyonu önlemek amacıyla sadece çelik
bileşenler kullanınız!

 Ardından güç beslemesi için gerekli olan mevcut esnek
bağlantı kablosunu ürünle en az aynı koruma sınıfına
sahip harici bir güç dağıtım kutusunun içinde korunaklı
bir şekilde (teslimat kapsamına dahil değildir) aşağıdaki
görsele uygun bir şekilde mevcut güç kaynağına
bağlayınız.

Bağlantı şeması 

Faz [L] (kahverengi veya siyah) 

Nötr [N] (mavi) 

Topraklama [PE] (sarı/yeşil) 

 Terminal olarak 16 A nominal akıma uygun cihaz ve
lambalar için VDE 0700 (EN 60 335-1), VDE 0613 (EN
60 998) ve VDE 0711 (EN 60 598-1) yönetmeliklerine
uygun 2,5 mm² nominal kesitinde ve en az 300V nominal
gerilimli 3 kutuplu izolasyonlu bağlantı terminali
kullanınız. Yapıda istenilen 8 mm'lik mesafelere
uyulmasına dikkat edilmelidir.
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DALI veya 1-10V bağlantısı 
Lucid nova eos standart olarak 3 kutuplu bir DALI bağlantı yuvasına ve  
benzeri olan bir 1-10V bağlantısına sahiptir. Bunlar kapaklarla korunmaktadır.  
Kullanmak istediğiniz bağlantı yuvasının kapağını çıkarınız. Ürünle birlikte  
gelen 3 kutuplu kontrol kablosu ile her iki fonksiyon alternatif olarak kullanılabilir. 
Kontrol kablosunu istediğiniz bağlantı yuvasına vidalayınız. 

Sadece DALI veya 1-10V kullanılabilir. 

DALI 
 Burada armatür'ü bir DALI cihazına bağlayıp kontrol edebilirsiniz.

Bağlantı şeması - DALI 

• Kahverengi: DALI
• Mavi: DALI
• Siyah: kullanılmıyor

Kullanılmayan teller izole edilmelidir! 

Kontrol kablosu 
DALI modülü 
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1-10V
 Burada armatür'ü bir 1-10V sinyaline bağlayıp kontrol edebilirsiniz.

Bağlantı şeması - 1-10V 

• Kahverengi: ( + ) artı
• Mavi: ( - ) eksi
• Siyah: kullanılmıyor

Kullanılmayan teller izole edilmelidir! 

Bakım ve Temizlik 
Bu ürün bakım gerektirmez ve kullanıcı tarafından kontrol edilecek veya değiştirilecek bileşenler içermez. 
Armatür'ün içindeki SMD parçalari değiştirilemez. Herhangi bir hasarda tüm lambanın değiştirilmesi 
gerekiyor. Ürün izinsiz olarak açıldığını gösteren koruyucu önlemlerle donatılmıştır (emniyet vidası). Cihaz 
izinsiz olarak açılır veya isim plakaları sökülürse garanti hakkı geçerliliğini yitirir. 

Vidalama ve kablolama düzeninin düzenli olarak kontrol edilmesini ve gövde ve difüzörün içine girmiş 
yabancı cisim veya yüzeysel hasarlara yönelik görsel kontrol yapılmasını öneririz. Bakım çalışmaları 
sırasında ürün elektrikten kesilmeli ve yanlışlıkla yeniden çalışmasına karşı tedbir alınmalıdır. Ürünü nemli, 
yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle temizlemenizi öneririz. Bulaşık süngeri veya aşındırıcı temizleyiciler 
kullanmayınız. Temizlik sırasında ürün elektrikten kesilmeli ve yanlışlıkla yeniden çalışmasına karşı tedbir 
alınmalıdır. 

Bununla ilgili ayrıca KURULUM bölümündeki genel güvenlik talimatlarına bakınız. 

Tasfiye 
Lucid nova eos yüksek kalitede malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanıp üretilmiştir. Bu sembol      bu 
ürün için 2002/96/EG Avrupa yönetmeliklerinin geçerli olduğunu gösterir. Lütfen ülkenizdeki eski elektrik ve 
elektronik cihazlarının ayrı toplanması ile ilgili geçerli yönetmelikler hakkında bilgi edininiz. Lütfen ülkenizde 
yürürlükte olan yönetmelikler doğrultusunda hareket edin ve eski cihazları evsel atıklarla birlikte atmayınız. 
Eski cihazlarınızın doğru bir şekilde tasfiye edilmesiyle çevre ve insanlar olası olumsuz etkilerden korunmuş 
olur, siz de değerli kaynakların korunması için bir katkıda bulunmuş olursunuz.

Kontrol kablosu 
1-10V modülü
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Teknik özellikler 

Lucid nova eos LED armatür 
135 Watt  

Standart model 

Diğer modeller 

Ürün verileri 
Genel bilgiler 
Ürün ailesi: Lucid nova eos 
Koruma sınıfı: I 
Koruma türü: IP 66 
Kullanım / Ortam sıcaklığı: -30°C ila +75°C arası
Soğutucu: toz boya kaplı alüminyum

çelik vidalar (paslanmaz)
Sertifikasyon: CE
LED ömrü: > 70.000 saat

Aydınlatma tekniği özellikleri 
Optik: kırılmaz polikarbonat 
Renk sıcaklıkları:  3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 6.500 K 
Renk oluşturma: Ra > 80  

Elektriksel veriler 
Sistem performansı: 135 Watt 
Güç kaynağı: 230 V ~ 
Güç frekansı: 50 Hz ± %5 
Sürücü etkinliği: %90 eff. 
Kısılabilirlik: DALI ve 1-10V 

Malzeme 
Gövde: toz boya kaplı alüminyum 
Optik: polikarbonat (PC) 
Ebatlar: halka ile:  ø 285 x 160 mm 

askı ile:  ø 285 x 297 mm 

Net ağırlık: ykl. 8.500 g 

Ürün no. Hüzme 
açısı Watt Difüzör Gövde rengi Renk sıcaklığı SKK CRI Işık akısı 

60611 60° 135 W Lens optiği gri gün ışığı beyazı 5.000 K Ra > 80 16.300 lm 

60610 60° 135 W Lens optiği gri soğuk beyaz 6.500 K RA > 80 16.300 lm 
60612 60° 135 W Lens optiği gri normal beyaz 4.000 K RA > 80 16.300 lm 
60613 60° 135 W Lens optiği gri sıcak beyaz 3.000 K RA > 80 14.600 lm 

Boyut şeması 

Tel süspansiyon 

Tavan montajı 
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Garanti süresi 
1. Satış sözleşmesinde ek ücret karşılığında herhangi bir uzatılma yapılmadıysa garanti süresi 2 yıldır.

Garanti süresi, ürünün nihai tüketiciye teslimiyle başlar. Garanti talepleri her zaman yazılı olarak
bildirilmelidir.

2. Bir garanti talebinin geçerlilik kazanması için teslim veya satın alma tarihinin görüldüğü satın alma
fişinin ibraz edilmesi zorunludur. Garanti hakkının kullanılması durumunda cihaz satıcınıza veya
aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir:

LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG (bundan sonra LIGHTS olarak belirtilecek) 
Gaildorfer Str. 6  
D-71522 Backnang

E-posta: info@lights.de

Garanti tüm tasarım, malzeme ve imalat hatalarını kapsar. 

3. Aşağıda belirtilmiş durumlardan kaynaklanan tüm hata ve kusurlar garanti kapsamı dışındadır:

a) Kullanım kılavuzuna ve güvenlik uyarılarına uyulmaması
b) Doğal aşınma ve yıpranma
c) Dış etkiler, ör. taşıma hasarları, çarpma, vurma veya aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarlar

veya kimyasal veya elektrokimyasal etkiler, ör. su, asit veya amacına uygunsuz kullanım
d) Yetkisiz üçüncü kişiler tarafından yapılan tamir veya değişiklikler
e) Uygun olmayan aksesuarların kullanımı
f) Gövdenin yetkisiz olarak açılması
g) İsim plakasının sökülmesi

4. Ayrıca kapsam dışı olan durumlar: armatür'lün hatalı kullanımı, montajı veya bakımı (bkz. montaj
talimatları), mücbir sebeplerden, yangından, vandalizmden veya kazadan kaynaklanan hasarlar.

5. Garanti süresi içerisinde ortaya çıkan hataları LIGHTS satıcıyla görüştükten sonra giderir. Bu ya
onarım ya da ilgili parçanın değiştirilmesiyle gerçekleşir. Değiştirilen parçalar LIGHTS'ın malı haline
gelir. Başka talepler, her ne olursa olsun, özellikle tazminat talepleri, hariç tutulmuştur.

6. Garanti kapsamı dışındakiler:
a) Arızalı veya tamir edilmiş lambanın sökme / montaj maliyeti
b) Arızalı lambanın geri gönderme maliyeti

7. LIGHTS ailesine ait LED armatür'leri teknik ilerleme yönünden sürekli olarak gelişmektedir. Bu
sebeple olası bir tamir veya değişim durumunda tamir edilen veya değiştirilen lamba model olarak
iade edilen lambanın orijinal modeline uymak zorunda değildir; icabında kullanım özellikleri
açısından denk veya daha üstün bir model olabilir. LIGHTS, garanti sürelerini, sabit fiyat
düzenlemelerini ve koşulları önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklik
tarihinden önce geçerlilik kazanmış garantiler bundan etkilenmez. LIGHTS bir garanti talebinin
geçerliliği ile ilgili nihai kararı verme hakkını saklı tutar.
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ler benzer, teknik değişiklik hakkı saklıdır 

Yasal uyarılar 

Bu kullanım kılavuzu amacına uygun kullanım için gerekli bilgiler içerir. 

Bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgileri bilmek ve bu bilgilere uymak güvenli kullanım ve çalışma güvenliği 
açısından şarttır. Bu kullanım kılavuzu akla gelebilecek her kullanımı göz önünde bulunduramaz. Bu LED 
armatür'ü iç mekan, kapalı dış mekan ve dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır.  

Ayrıca bu kullanım kılavuzunun içeriğinin daha önce yapılmış veya mevcut bir sözleşmenin, taahhüdün 
veya bir hukuki ilişkinin parçası olmadığını veya onu değiştirmediğini belirtmek isteriz. Kullanım kılavuzu 
telif hakkı ile korunan bilgiler içerir. Kullanım kılavuzunun LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG - Almanya'nın 
önceden yazılı izni olmadan fotokopilerinin çekilmesi veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.  

 LIGHTS 4 Europe GmbH  & Co. KG ailesine ait LED armatür'leri ve SMD parçalari teknik ilerleme 
yönünden sürekli olarak gelişmektedir. 


