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1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta ja 
turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja hoidosta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Lämpölampun asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia 
ohjeita ja määräyksiä noudattaen.

Käytä lämpölampun huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä 
varaosia. 

2. Turvaohjeet

TÄRKEÄÄ: Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti välttyäksesi henkilövahingoilta ja 
laitevaurioilta.

Lämpölamppu on liitettävä maadoitettuun sähköliitäntään. Tarkista oikea jännite, johtimen 
koko ja asennustapa valtuutetulta sähköasentajalta.

ÄLÄ koskaan upota lämpölamppua veteen.

Lamppua ei saa puhdistaa painepesurilla tai vesisuihkulla.

Katkaise lämpölampusta virta ja anna jäähtyä ennen huolto- ja puhdistustoimenpiteitä.

Katkaise sähkönsyöttö asennuskohteeseen ennen asennustyöhön ryhtymistä.

Lampun (250W) etäisyyden helposti syttyvästä pintamateriaalista tulee olla vähintään 406 mm 
ja ei-tulenarasta materiaalista vähintään 127 mm.

Lämpölamppu ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Laitteen vikaantuessa ota yhteys 
valtuutettuun huoltoon. Laitetta korjattaessa tulee aina käyttää alkuperäisiä varaosia.

Lämpölampun ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Ole varovainen koskettaessasi näitä 
pintoja.

Lämpölamppu on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin, joiden lämpötila pysyy tasaisena ja 
on vähintään 21°C.

Älä käytä hiovia puhdistusaineita, sillä nämä vahingoittavat lämpölampun pintaa.

Takuu ei kata vaurioita, jotka lämpölampun säteilemä lämpö mahdollisesti aiheuttaa työtason 
pintaan. Varmista pintamateriaalin sopivuus toimittajalta ennen asennusta.
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3. Rakenne ja mallit

Lämpölamput on valmistettu kevytalumiinista. Toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet ja polt-
timon (250 W).

Varjostinmallit:

4. Asennus

4.1 Lampun sijoitus
Lämpölamppu on liitettävä maadoitettuun sähköliitäntään. Tarkista oikea jännite, johtimen 
koko ja asennustapa valtuutetulta sähköasentajalta.

Asenna lamppu sopivalle käyttökorkeudelle.

Lampun (250W) etäisyyden helposti sytty-
västä pintamateriaalista tulee olla vähintään 
406 mm ja ei-tulenarasta pintamateriaalista 
vähintään 127 mm.

Takuu ei kata vaurioita, jotka lämpölampun 
säteilemä lämpö mahdollisesti aiheuttaa 
työtason pintaan. Varmista pintamateriaalin 
sopivuus toimittajalta ennen asennusta.

Lamppu on tarkoitettu asennettavaksi 
sisätiloihin, joissa lämpötila on vähintään 
21°C.

Helposti syttyvästä
materiaalista
vähintään 25 mm

Työtaso

Helposti syttyvästä pinnasta
vähintään 406 mm

Ei tulenarasta pinnasta
vähintään 127 mm 

 

 

Asennusetäisyys
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4.2 Asennustapoja

Päälle/pois-kytkin voidaan asentaa kolmeen eri paikkaan:

L = alas lampun kantaan• 
U = ylös kattokiinnikkeen kantaan• 
R = etäkäyttö• 
N = lampuissa ei ole kytkintä lainkaan, lamput ovat esim. aikakytkennässä• 

 

 
R –malli  

- kattokiinnitys hissillä. 
- johdon väri musta 
- säätöväli 787 – 1765 mm 
- kytkimen sijainti vain L 

 

 
C –malli 

- kattokiinnitys sähköjohdolla 
- johdon väri musta 
- vakio pituus 762 mm 

 

 

 
S –malli 

- kattokiinnitys kiinteällä putkella 
- putken sävy sama kuin varjostimen 
- vakio pituus 762 mm 

 

 
P-malli 

- seinäkiinnitys kulmaputkella 
- putken sävy sama kuin varjostimen 
- vakio pituus 762 mm 
- etäisyys seinästä 64 mm 

 

 
A-malli  

- seinäkiinnitys vaakaputkella 
- putken sävy sama kuin varjostimen 
- putken pituus 178 mm – 508 mm 
- kytkimen sijainti vain U 



6

9.2.2009

4.3 Lampun kokoaminen
C- ja R-mallit ovat kattokiinnitteisiä ja ne toimitetaan asennusvalmiina. A-, S- ja P-mallit 
vaativat jonkin verran kokoamistyötä ennen asennusta (katso kuva).

Putki

Suojakupu

Jätä noin
1/4” näkyviin

Johdot

Asennuslevy

Lukkomutteri

Lampun kanta

1. Pujota lampun johdot putken läpi ja ruuvaa putki
kiinni lampun kantaan. Kiristä kunnolla. Seinäkiinnitteisessä
lampussa nivel tulee kääntää suoraksi, jotta johdot on helpompi pujottaa.

2. Aseta suojakupu kuvan mukaan.

3. Kierrä yksi lukkomuttereista pohjaan saakka. Aseta 
asennuslevy putkelle ensimmäisen lukkomutterin kohdalle, 
kiristä sitten toisella mutterilla.

4. Jos kytkin asennetaan suojakuvan kantaan, 
liitä lampun musta johto kytkimen mustaan johtoon 
käyttäen mukana toimitettua ruuvia.

LukkomutteriSuojakupu

Asennuslevy
Jätä noin
1/4” näkyviin
suojakuvun
kiinnitystä varten

JohdotPutki

Nivel (kuvassa A-malli,
P-mallissa nivel on suoja-
kuvun vieressä)

Käännä niveltä
löysäämällä
ruuvia
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4.4 A-, C-, P-, S- ja R-mallin asennus

Katkaisen virransyöttö ennen lampun asentamista.

Kiinnitä asennuslevy kytkentärasiaan kahdella ruuvilla, jotka on toimitettu rasian mu-1. 
kana.
Varmista, että syöttövirta on katkaistu. Liitä virtajohto L1 lampun mustaan johtoon. 2. 
Liitä nollajohto valkoiseen johtoon.
Jos lamppu on varustettu kolmella johdolla, liitä maajohto vihreään johtoon. Jos lamp-
pu on varustettu kahdella johdolla, tee asianmukainen maaliitäntä kytkentärasiasta. 
Työnnä ylimääräiset johdot kytkentärasiaan.
Liu’uta suojakupua ylöspäin kunnes se on kattoa vasten ja kiinnitä kahdella hattumut-3. 
terilla.

A, C, P & S Mount

R Mount



8

9.2.2009

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueel-
la tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty lop-
puun. 
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuot-
teita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

 

5. Käyttö

Käännä päälle/pois-kytkin päälle-asentoon. Polttimoon syttyy valo.

ÄLÄ koskaan upota lamppua veteen.

Lampun ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Ole varovainen koskettaessasi näitä pintoja.

6. Hoito ja kunnossapito

Puhdistus

Pyyhi varjostin päivittäin kostealla, pehmeällä puhdistusliinalla. Vaikeat tahrat voit puhdistaa 
miedolla, hankaamattomalla puhdistusaineella.

Lämpölamppua ei saa puhdistaa painepesurilla eikä suihkuttaa vedellä.

Katkaise virta ja anna lampun jäähtyä ennen puhdistusta.

Älä käytä hiovia puhdistusaineita, sillä nämä vahingoittavat lämpölampun pintaa.

Polttimon vaihto

Lämpölampun toimitukseen sisältyy yksi kirkas 250 W:n infrapunapolttimo.

Vaihda polttimo seuraavasti:

Käännä päälle/pois-kytkin pois-asentoon.• 
Polttimossa on kierrekanta. Kierrä polttimo vastapäivään irti ja kierrä uusi polttimo • 
tilalle.

Lämpölamppu ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Lampun vikaantuessa ota yhteys 
valtuutettuun huoltoon. Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

 


