
 

MONTERINGSANVISNING 

HADRON 4 
Art Nr: 1010-410-010-2 
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Läs noga igenom anvisningen innan produkten monteras och tas i bruk. 

 

 

1. För att undvika skador eller risk för elektriska stötar modifiera ALDRIG armaturen på 

egen hand utan att först ha kontaktat leverantören.  

2. Installation skall endast utföras av behörig elektriker eller motsvarande 

3. Tillse alltid att armaturen inte är ansluten till elnätet vid underhåll och installation 

4. Om armaturen ger ifrån sig rök eller luktar underligt skall den omedelbart kopplas 

bort från strömkällan.  

5. Öppnas eller modifieras armaturen kan garantin upphöra. Kontakta därför alltid 

leverantören innan. 

6. Om strömkablarna är skadade skall armaturen kopplas bort från strömkällan och 

kabeln omedelbart bytas av behörig elektriker eller motsvarande. 

7. Armaturen levereras utan kopplingsplint, anslutning och installation kan kräva 

ytterligare material. 

8. Ljuskällan i armaturen skall endast bytas eller inspekteras av leverantören eller av 

denne utsedd person. 

9. Armaturen skall installeras på en sådan höjd att personer inta kan stöta emot eller nå 

armaturen. 

 

! VARNING 



 

OBS!  VARINING FÖR ELEKRISK SPÄNNING! 

 

 

 

 

Armaturen är lämplig för all användning där man önskar en kraftfull och strömsnål ljuskälla så som 

hamnar, större industrilokaler, parkeringsplatser, lagerlokaler, skyltar eller fasadbelysning.  

 

 

Watt  10W 30W 50W 100W 150W 

Drivspänning 85-265V AC 

Frekvens 50 / 60 Hz 

Färgtemperatur 2700 - 7000K 

Ljusflöde armatur 120 Lm/W 

Färgåtergivning (CRI)  >80 

Spridningsvinkel 120° 

IP Klass IP65 

Storlek 98x128x44 174x215x46 225x275x48 275x325x53 305x385x58 

Vikt 0,52 kg 1,24 kg 2 kg 3,42 kg 4,6 kg 

Systemeffekt 11W 32W 53W 105W 157W 

Effektfaktor 0,9 

Livslängd ≥ 50 000h (L70@35°C) 

Arbetstemperatur -35° ~ +60° C 
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1. Före installation kontrollera att enheten är oskadad 

2. Skruva fast fästbygeln med 2 x M6 (10W) eller 2 x M8 (30W, 50W) skruv, bricka och 

mutter.  

3. Tillse att kablarna är oskadade och anslut dessa till kopplingsplint i dosa alternativt 

montera kabeln till stickpropp med rätt IP-klassning 

4. Justera armaturvinkeln till önskat läge för optimal ljusriktning 

5. Funktionstesta alltid armaturen innan monteringen slutförs. 

 

 

 

 

 

 INSTALLATIONSANVISNING 

 KOPPLINGSSCHEMA 

Brun  Svart 

Blå  Vit 

Gul/grön  Grön 

L 

N 

Jord 



 

 

Problem Möjligt fel Lösning 

Armaturen lyser inte 

Anslutningskabel inte rätt inkopplad Återanslut kabeln 

Anslutningskontakten är lös Tillse att kontakten sitter stadigt 

Drivdonet är trasigt Byt drivdon 

LED chipet är skadat Byt ut LED-chipet 

Armaturen blinkar/flimrar 
Utspänningen från drivdonet är fel Byt ut drivdonet 

LED chipet har gått sönder Byt ut LED-chipet 

 

 

 

5 års garanti mot uppvisande av faktura och identitetsnummer (anges på silverfärgad etikett 

på armaturen).  

1. Vid reklamation skall leverantören/säljaren kontaktas omgående, bifoga 

identitetsnummer och om möjligt faktura. Den reklamerade armaturen återsänds 

därefter på kundens egen bekostnad till leverantören/säljaren för bedömning.  

2. Leverantören/säljaren avgör om felet omfattas av gällande garantier med 

utgångspunkt enligt de allmänna reklamationsbestämmelserna för branschen.  

3. Om reklamationen omfattas av garantin beslutar leverantören (säljaren) om 

armaturen skall repareras eller bytas. Säljaren/leverantören har då rätt att byta ut 

delar till likvärdiga med samma funktion om detta är nödvändigt. Säljaren står också 

för alla kostnader för reparations åtgärder och frakt till köparens adress.  

Följande omständigheter omfattas inte av garantin 

1) Skador orsakade av force majeure så som krig, sabotage, naturkatastrofer, 

blixtnedslag, explosioner, brand, översvämning och liknande 

2) Skador uppkomna eller orsakade av felaktig installation, reparation, underhåll fel 

hantering eller skador orsakade av verktyg eller maskiner.  

3) Skador som orsakats av användaren  

4) Armaturer som öppnats, modifierats eller på annat sätt påverkats av användaren 

utan tillåtelse av säljaren/leverantören. 

5) Skador som uppkommit vid installationen så som dåliga eller felaktiga kablar eller 

annan felaktig eller icke kompatibel elektronik. 

6) Garantin gäller inte heller om produkten används, lagrats eller monterats på ställen 

den ej är avsedd för. 

7) I övrigt gäller svensk lag och praxis. 

 

 

? FELSÖKNING 

 GARANTI 



 

 

Benämning Art Nr 

Teleskopstag för 10W, Svart lack 6071-110-010-1 

Teleskopstag för 10W, Vit lack 6071-110-010-2 

Teleskopstag för 30W, Svart lack 6071-120-030-1 

Teleskopstag för 30W, Vit lack 6071-120-030-2 

Teleskopstag för 50W, Svart lack 6071-120-050-1 

Teleskopstag för 50W, Vit lack 6071-120-050-2 

Svanhalsstag för 10W, Svart lack 6071-130-010-1 

Svanhalsstag för 10W, Vit lack 6071-130-010-2 

Svanhalsstag för 30W, Svart lack 6071-130-030-1 

Svanhalsstag för 30W, Vit lack 6071-130-030-2 

Ersättningsglas  6071-210-010-0 
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