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Vermogen (Power): 40W
Kleurtemperatuur (Color temperature): 
3000K/4000K
Voedingsspanning (Supply voltage): 
220-240V, 50/60Hz

Application: General lighting purposes.

Functionality: The product is specifically designed for dry 
indoor applications.

Operation and maintenance: The nominal voltage of 
the product is 220-240V, 50/60Hz. The linear LED modules 
in the fixture can not be exchanged. The AC adapter 
is specifically designed for the linear LED modules in 
the fixture. The product should not be used in adverse 
environmental conditions like explosion hazardous areas, 
chemical fumes, de-icing, etc. The fixture is made of 
high-grade materials. Do not use chemical cleaners to 
clean fixture. Switch off the mains power before any type 
of maintenance and/ or cleaning is carried out. During 
operation, the fixture may have an elevated temperature.

Installation: The installation of this product may only be 
executed by a qualified installer who is familiar with the 
valid directives. Without proper precautionary measures, 
an electric shock can occur. The protective conductor 
must be properly connected to the connector terminal 
inside the fixture.  If not, there is a possibility of an electric 
shock. The fixture has been designed to be installed in 
a suspended ceiling. On the back of the fixture a male 
GST18-3 connector is present, into which a female GST18-3 
connector should be inserted for mains power. Before 
installation, secure the electrical connection.

Environmental protection: The packaging indicates the 
need for separate collection of electrical waste and 
electronic equipment. These products can be harmful to 
the environment and human health. For more information 
please contact local authorities or sellers. In countries 
outside the European Union, the legal regulations of that 
specific country apply.

Toepassing: Algemene verlichting.

Functionaliteit: Het armatuur is specifiek ontworpen voor 
binnen-toepassingen (IP20).

Gebruik en onderhoud: De nominale spanning van het 
product is 220-240V, 50/60Hz. De lineaire LED-modules in het 
armatuur kunnen niet worden uitgewisseld. De AC-adapter 
is speciaal ontworpen voor de lineaire LED-modules in 
het armatuur. Het armatuur mag niet worden gebruikt 
in toepassingen waar het niet voor gemaakt is, zoals 
explosiegevaarlijke omgevingen, chemische dampen, 
de-icing, etc. Het armatuur is gemaakt van hoogwaardige 
materialen, gebruik geen chemische reinigingsmiddelen om 
armatuur te reinigen. Schakel de netspanning uit vóór enige 
vorm van onderhoud en/of reiniging wordt uitgevoerd. 
Tijdens de werking kan het armatuur warm worden.

Installatie: De installatie van dit product mag alleen worden 
uitgevoerd door een erkend installateur die bekend is met de 
geldende richtlijnen. Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen 
kan een elektrische schok optreden. De aardekabel moet 
correct worden aangesloten op de stekkeraansluiting in 
het armatuur. Zo niet, is er kans op een elektrische schok. 
Het armatuur is ontworpen om in een systeemplafond te 
worden gemonteerd. Op de achterzijde van de armatuur is 
een male GST18-3 connector aanwezig, waarin een female 
GST18-3 connector voor stroomvoorziening moet worden 
gestoken. Voor de installatie dient de elektrische aansluiting 
gedegen vastgezet te worden.

Milieubescherming: De verpakking geeft de noodzaak 
van gescheiden inzameling van elektrisch afval en 
elektronische apparatuur weer. Deze producten 
kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke 
gezondheid. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de plaatselijke autoriteiten of verkopers. 
In landen buiten de Europese Unie, is de wettelijke 
regelgeving van dat specifieke land van toepassing.

GEBRUIKSA ANWIJZ ING
OPERAT ING INSTRUCT ION



PRO-OFFICE

www.prolumia.eu

GST18-3 connector

42
m

m

1195
mm

295m
m

42m
m

INSTALLATIE (INSTALLATION)

AFMETINGEN (DIMENSIONS)

NEDELKO BELGIUM NV
Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
F +32 (0)3 826 99 90
E info@nedelko.be

NEDELKO s.r.o.
Purkyňova 74/2
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
T +420 222 563 003
F +420 222 563 004
E info@nedelko.cz

IMPORTEUR
IMPORTER

NEDELKO B.V.
Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
F +31 (0)180 64 54 05
E info@nedelko.nl


