
Instrukcja obstugi

Zarówka Dia-
mond Plus RGB
Podwodne oświetlenie ledowe

Kod : 24876
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1. Dane techniczne
Wymiary Standardowy PAR-56

Instalacja W standardowej obudowie PAR-56

Zasilanie 12 V ~ (AC) 50Hz/60Hz

Pobór mocy 40W maks. (w zależności od koloru)

Typ diod LED

9 monochromatycznych diod LED wysokiej mocy (3R/3G/3B)

+ 6 diod LED MidPower o białym zimnym świetle 6000°K

Grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) zgodnie z IEC62471: 2006

Stopień ochrony IP-68 (po instalacji)

Maks. strumień świetlny W zależności od koloru / 1150 lm maks. (kolor biały)

Sterowanie kolorami RC+ BT lub za pomocą wyłączników zasilania

Reflektor nigdy nie powinien być zasilany po wyciągnięciu z wody.
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2. Elementy zestawu
1 żarówka Zarówka Diamond Plus RGB z następującymi elementami

• 2 śruby + podkładki ze stali nierdzewnej do wykonania połączenia
• Instrukcja techniczna (ten dokument)

3. Kompatybilność - Sterowanie
Produkty żarówki z diodami LED Zarówka Diamond Plus RGB mogą działać w sposób nie-
zależny dzięki prostemu mikrowyłączeniu prądu na poziomie przełącznika ON/OFF lub mogą
być zdalnie sterowane .

W przypadku instalacji z zsynchronizowanymi reflektorami konieczne jest podłączenie kom-
patybilnych reflektorów do systemu sterowania RC + i RC + BT.

4. Użytkowanie - Tryb autonomiczny
W przypadku braku skrzynki sterowania urządzenia żarówka działają autonomicznie, a użyt-
kownik ma do wyboru 18 trybów: 11 kolorów stałych i 7 programów poprzez mikrowyłącze-
nia prądu.

Zmiana trybu i reset
• Przerwy w dopływie prądu <1 s. zapewniają przejście do kolejnego koloru / sekwencji. Po

wyświetleniu wszystkich kolorów następuje powrót dfo pierwszego koloru (czysta biel).
• Wyłączenie prądu na 2 s. powoduje zresetowanie synchronizacji oświetlenia i umożliwia

powrót do trybu 2 (niebieski)
• Uruchomienie po dłuższym wyłączeniu prądu (>4 s.) powoduje włączenie oświetlenia z wy-

branym ostatnio kolorem.

Kolory stałe i możliwe sekwencje
Kolory i sekwencje zmieniają się w następującej kolejności:

• 1 do 11: kolory stałe. 1.Czysta biel | 2.Błękit | 3.Błękitna Laguna | 4.Cyjan | 5.Fiolet | 6.Ma-
genta | 7.Róż | 8.Czerwień | 9.Pomarańcz | 10.Zieleń | 11.Zieleń wody

• 12 do 18: sekwencje. 12.Fast gradient | 13.Slow raimbow | 14.Colours parade | 15.Techno
rhythm | 16.Blue variations | 17.Random parade | 18. Ramdom colours

5. Bezpieczeństwo
W przypadku nieprawidłowego wzrostu temperatury wewnątrz Zarówka Diamond Plus RGB ,
urządzenie zabezpieczające wyłącza lampę, która emituje czerwone błyski. Po przywróceniu
normalnej temperatury urządzenia żarówka ponownie się uruchomią.

2



Instrukcja obstugi Zarówka Diamond Plus RGB v1.0PL

6. Instalacja i podłączenie elektryczne

Podczas instalacji produktu istnieje ryzyko porażenia prądem. Zaleca-
my powierzenie prac wykwalifikowanej osobie. Nieprawidłowa instala-
cja może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo i nieodwracalnie
uszkodzić produkt i podłączone do niego urządzenia. Odłączyć zasilanie
na wejściu przed wszelkimi pracami w instalacji elektrycznej.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Podłączać wyłącznie do obwodu
zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym 30mA . Jeżeli tego
typu zabezpieczenie nie jest możliwe, należy wezwać wykwalifikowane-
go elektryka.

A. Obudowa do żarówki PAR56
B. Uchwyt żarówki PAR56
C. Uszczelka do dociśnięcia po zamontowaniu reflektora. Powinna zapewnić szczelność po-

łączenia elektrycznego.
D. Zasilanie 12V AC. Kabel zasilający powinien być wyposażony w końcówki tzw. oczkowe

lub widełkowe, umożliwiające odpowiednie podłączenie (Ø 4 mm).

Sprawdzić w instrukcji obudowy sposób wymiany żarówki.

Dopilnować, aby strzałka z przodu żarówki skierowana była do góry.

7. Ochrona reflektorów
Wymagane jest zapewnienie niezależnej ochrony dla każdego Zarówka Diamond Plus RGB
(nawet w przypadku kilku reflektorów podłączonych do tego samego transformatora). Zabez-
pieczenie musi być wykonane na uzwojeniu wtórnym transformatora przy użyciu bezpieczni-
ków lub wyłączników automatycznych o mocy  5A.
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8. Przekrój przewodów
PRZEKRÓJ (mm²)

2,5 4 6 10

Należy ograniczyć spadek napięcia w przewodzie za-
silającym Zarówka Diamond Plus RGB , aby nie po-
wodować zmiany kolorów.

Przestrzegać wartości z poniższej tabeli (jeden reflek-
tor na przewód)

Długość
maks. (m) 10,0 17,0 25,6 42,6

A. Deklaracja zgodności
Firma Bleu Electrique SAS (FR47403521693) oświadcza, że produkt Zarów-

ka Diamond Plus RGB  spełnia wymogi bezpieczeństwa i kompatybilno-
ści elektromagnetycznej dyrektyw europejskich 2006/95/WE i 2004/108/WE.

Emmanuel Baret

Marseille, dnia 19/01/2018

Pieczątka dystrybutora

Data sprzedaży: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr serii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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