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IDEALED 
LT Montavimo ir naudojimo instrukcija

ŽALIA MĖLYNA 

Pagaminta Italijoje 



IDEALED – tai šviesos signalų blokas, skirtas pranešimui 

apie pavojų, susijusį su automatinių vartų, garažo durų ir 

kelio barjerų prietaisų naudojimu. Kitoks naudojimas 

draudžiamas ir laikomas netinkamu. 

Įspėjimas! Gaminio montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti 
darbuotojai, laikydamiesi galiojančių įstatymų ir normų bei 
šiame vadove pateiktų instrukcijų. 

Svarbu laikytis šių įspėjimų: 

• Patikrinkite, ar gaminio įtampa atitinka valdymo bloko 
gnybtų, naudojamų šviesos signalų prijungimui, įtampą.

• Prieš pradėdami elektros sujungimo darbus, atjunkite

valdymo bloko maitinimą.

ŽYMĖJIMO SIMBOLIŲ KODAI: 

Gaminio etiketėje pateikiami simboliai turi šias reikšmes: 

~/ kintamosios arba nuolatinės srovės įtampa 

apsaugą nuo elektros šoko užtikrina sustiprinta 

izoliacija 

TECHNINĖS SAVYBĖS 

IDEALED-WR 

Maitinimas 
24 ÷ 300 V 

24 ÷ 230 V~50/60 Hz 

Sąnaudos 

1,15 W (230 V~- 5 mA) 

1,15 W (115 V~- 10 mA) 

0,7 W (24 V~- 30 mA) 

0,9 W (30 V - 30 mA) 

Mirksėjimas Automatinis 

IDEALED-24V 

Maitinimas 
22 ÷ 36 V 

15 ÷ 26 V~50/60 Hz 

Sąnaudos 

1 W (24 V ) 

Mirksėjimas ne 

BENDROS SAVYBĖS 

Izoliacijos klasė II 

Apsaugos laipsnis IP44 

Darbinė temperatūra -20 ÷ +60 °C 

Išmatavimai 132 x 112 x 81 mm 

PARENGTINIS PATIKRINIMAS 
• Prieš atidarydami pakuotę, patikrinkite, ar ji nepažeista.

Atidarę, patikrinkite, ar nepažeistas viduje esantis 

gaminys.  

• Įsitikinkite, kad montavimui parinktoje vietoje užtikrinamas

mirksinčios šviesos matomumas iš didelio atstumo.

• Įsitikinkite, kad montavimui parinktas paviršius yra

stiprus ir stabilus.

 ĮSPĖJIMAS: venkite paviršių, kuriuose lyjant lietui, gali 
prasidėti nuotėkis. 

MONTAVIMAS 
1. Nustatydami montavimo vietą, nepamirškite, kad šviesos 

signalų blokas turi būti statomas ant plokščio, lygaus 
paviršiaus .

2. Pasirūpinkite grioveliais elektros laidams.

3. Atidarykite šviesos signalų dėžę ir pagrinde pažymėkite 
pritvirtinimo angas.

4. Pritvirtinkite pagrindą ir prijunkite gnybtų plokštę.

1 - 2 Maitinimas 

3 Antenos skydas 

4 Antena 

 ĮSPĖJIMAS: naudokite naudojimui lauke tinkantį kabelį, 
kurio minimalus skerspjūvis būtų 2 x 0,5 mm2, o maksimalus – 
2 x 1,5 mm2. 

 ĮSPĖJIMAS: antenai naudokite RG58 arba RG174 kabelį. 

6. Užsandarinkite kištukų angas silikonu. Taip išvengsite

vandens pratekėjimo į prietaisą.

7. Užveržkite dėžę specialiais sraigtais.

ŠALINIMAS 
Pasibaigus sumontuoto gaminio tarnavimo laikui, jį šalinti gali tik 
kvalifikuoti darbuotojai. Šį gaminį sudaro skirtingos medžiagos, 
kai kurias kurių galima perdirbti, o kitas reikia išmesti. Informaciją 
apie atitinkamos kategorijos gaminių perdirbimą arba išmetimą 
rasite vietinėse normose. 

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA 
Gamintojas „V2 S.p.A.“, kurio buveinė yra adresu: 

Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi  

(CN), Italija, pareiškia, kad gaminiai IDEALED 

tenkina šių direktyvų esminius reikalavimus: 

2014/35/ES Žemos įtampos direktyva 

2014/30/ES Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 

RoHS-3 2015/863/ES 

Racconigi, 2020 06 01 

Teisėtas „V2 S.p.A.“ atstovas 

Sergio Biancheri 
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SVARBUS ĮSPĖJIMAS




