
INSTALLATIE VAN GRONDSPOTS

Bij het plaatsen van grondspots zijn een aantal punten van groot belang:
1. De beveiligingsindex moet verplicht IP 65 of hoger zijn.
2. Tijdens het plaatsen moet een doeltreffend afvoersysteem worden aangebracht (grindbed met een    
 minimumdiepte van 25 tot 30 cm ).
3.  De installatie moet perfect worden uitgevoerd (tegelvloer, enz.).
4.  De installateur moet ervoor zorgen dat de kabel die wordt aangebracht flexibel is en van het type HO7RNF of         
 HO5RNF, met een kabeldiameter die is aangepast aan de dubbele aansluiting. Ook moet hij ervoor zorgen dat   
 het vastschroeven op de juiste wijze gebeurt ter voorkoming van waterindringing.
5.  Condensatie kan worden veroorzaakt door de kabel zelf als het apparaat is aangesloten met een stijve kabel.
6.  Als de kabel niet lang genoeg is, moet deze worden verlengd met een aftakdoos met hars of IP68-gel. Er moet    
 altijd zoveel kabel in de inbouwdoos blijven dat de projector volledig kan worden verwijderd.
7.  Nooit een grondspot plaatsen bij regen of mist.
8.  Het glas mag uitsluitend worden verwijderd met een zuignap (elk ander hulpmiddel wordt afgeraden).
9. Rubbers, glas en schroefdraden goed schoonmaken en de schroeven invetten.
10. Laat de lamp alvorens deze te sluiten een paar minuten branden, om een droge atmosfeer te bekomen.
11. Let erop dat optiek en glas goed worden aangebracht.
12. Draai de schroeven geleidelijk aan en gebruik een schroevendraaier die geschikt is voor de schroefkoppen.

ONDERHOUD VAN DE BUITENVERLICHTING

•  Frequentie: telkens als de lamp wordt vervangen of ten minste eenmaal per jaar. Op plaatsen die blootstaan   
 aan sterke verontreiniging, invloed van de zee, enz. is meer  onderhoud nodig, afhankelijk van de locatie.
• Glas: spot controleren (helderheid, gebroken, of abnormaal verwarmingspunt).
• Kabel: als de spot zich aan de gevel bevindt, nagaan of de kabel waterinsijpeling mogelijk maakt    
 (‘waterdruppelaar’ aanbrengen).
• Dubbele aansluiting: controleer de rubber en de aansluiting ervan. Controleer op corrosie en of alle uitwendige   
 onderdelen van de projector goed zijn bevestigd.
•  Alle vuilophopingen verwijderen; zo nodig schoonmaken en invetten.
• Het glas/scherm vervangen als dit gebroken of beschadigd is, alsook beschadigde of versleten rubbers.

LET OP:
• Inox 304: niet geschikt voor een zilte omgeving (zee).
• Inox 316 (0,05% koolstof) of Inox 316L (0,03% koolstof): geschikt voor een zilte omgeving (zee), mits   
 goed en regelmatig onderhouden, meedere malen per jaar  (eventueel invetten).
De waarborg is uitsluitend geldig als de installatie- en montagevoorschriften worden nageleefd  en de 
glazen en elektrische onderdelen worden onderhouden.
De waarborg is niet geldig voor schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik of omstandigheden 
waardoor overmatige corrosie ontstaat. Schade als gevolg van vandalisme  is in elk geval uitgesloten.
De waarborg op de lampen dekt geen natuurrampen.
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