Sauna Light Kit – Valokuitusetti
Sauna Light Kit valokuitusetillä luodaan saunaan tunnelmallinen ja tyylikäs valaistus.
Valokuidun helppo asennettavuus ja erityisesti pieni tilan tarve luovat monia
mahdollisuuksia perinteisen valaistusasennuksen sijaan. Voit valaista ääripintoja,
korostaa yksityiskohtia sekä luoda efektejä. Sauna Light Kit valokuitusetti soveltuu
saunan lisäksi useisiin käyttökohteisiin.
Käyttökohteita mm.
Saunat, keittiöt, kylpyhuoneet, kaapistot

Sauna Light Kit Valokuitusetti sisältää:
-

Lasikuitunipun
Projektorin 50 W / 12 V halogeenipolttimolla GU 5,3 kantaan
Mitat: 150 x 135 x 115 mm
Elektronisen muuntajan 12 V / 230 V
Virtajohdon europistokkeella
Kuitupituudet:
- Setti 1: 5 x 1,5m, 5 x 2m, 5 x 2,5m
- Setti 2: 4 x 1,5m, 4 x 2m, 4 x 2,5m
- Setti 3: 2 x 1,5m, 2 x 2m, 4 x 2,5m

Projektorin asentaminen
Valitse projektorille sopiva paikka. Kun valaiset saunaa, sijoita projektori löylyhuoneen
ulkopuolelle. Huolehdi, että kuitunipun kuitupituudet riittävät haluamiisi kohtiin. Varmista,
että projektorin ympärillä on tarpeeksi ilmatilaa, jotta ylikuumenemista ei tapahdu ja että
huoltotoimenpiteet ( lampun vaihto ) ovat helposti tehtävissä. Projektoria ei saa missään
tapauksessa peittää. Asenna projektori niin, että kuitupään ulostulo osoittaa joko sivulle tai
alaspäin. Vältä pölyisiä asennuspaikkoja, sillä pöly voi vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen.
Kiinnitä projektori ruuveilla asennusreikien kohdalta. Työnnä valokuitunipun yhteinen
pää mahdollisimman syvälle projektoriin. Lukitse yhteinen pää lukitusruuvilla.
Kuitujen asentaminen
Valitse haluamasi valopisteiden paikat. Varmista, että kuitupituudet riittävät.
Merkitse haluamasi kohdat kuiduille ja poraa reiät joiden halkaisija on 3,5 mm. Kiinnitä
kuitupisteet liimaamalla.
Valokuitukaapelit eivät tarvitse erillistä putkitusta, vaan ne voidaan vetää eristevillojen
sekaan. Varmista, että valokuitukaapelit eivät jää puristuksiin tai taivu liian jyrkälle
mutkalle ( r = 15 mm ). Käsittele valokuitukaapelia varovasti! Jos valokuitukaapeli
vaurioituu, sen valonjohtokyky huononee. Kiinnitä valokuitukaapelit ja tee tarvittaessa
koolauksiin uria, jotta panelointi onnistuu.
Huolto
Varmista, että projektori ei pölyynny. Vaihda halogeenipolttimo tarvittaessa. Puhdista
kuitunipun yhteinen pää kostealla kankaalla joko polttimon vaihdon yhteydessä tai
vähintään kerran vuodessa.

