Használati / beépítési útmutató

Gondoljon a környezetre,
mielõtt kinyomtatná ezt
a dokumentumot!

LED reflektor - fényvetõ - utcai lámpa

Figyelem! A termék üzembe helyezését csak szakember végezheti!
Bármilyen mûvelet bekapcsolt tápfeszültség mellett elektromos áramütés veszélyével fenyeget. A feszültséget a fõkapcsoló segítségével kell kikapcsolni.
Bekapcsolás elõtt meg kell gyõzõdni a helyes összeszerelésrõl, amely kizárja a termék helytelen mûködését a környezet és a felhasználók veszélyeztetettsége
nélkül.
Minden a szerelvényhez kapcsolódó vezetéket és elemet oly módon kell elhelyezni, hogy korlátozzuk a világítási szerelvény melegedõ elemeivel való kapcsolatot,
azzal történõ érintkezését. A LED reflektorok 10 cm szabad kábelvéggel kerülnek forgalomba, dugvillát a csomag nem tartalmaz!
Semmilyen esetben sem szabad a szerelvényt vagy annak elemeit bármilyen anyaggal betakarni. Biztosítani kell a levegõ szabad útját a felmelegedõ részekhez.
Az élet- és balesetvédelmi szabályok be nem tartásáért, illetve a hibás szerelésbõl adódó esetleges sérülésért, a termékek károsodásáért semmilyen felelõsséget
nem vállalunk.
A készülék házának megbontása életveszélyes és tilos! A megbontott készülékekre garanciát nem tudunk vállalni!
Energiatakarékos LED reflektorok
A LED reflektor kültéri üzemre, akár idõkapcsolós, alkonykapcsolós, vagy mozgásérzékelõs használatra is alkalmas, kapcsolgatások számára teljesen érzéketlen! A
hagyományos halogén izzószálas reflektorok kiváltására, 80-90%-al alacsonyabb energia felhasználás mellett. A LED reflektorban ChipOnBoard LED technológiával
készült fényforrás található.
LED reflektorok teljesítménye:
A LED reflektorok 10 Watt, 20 Watt, 30 Watt, 50 Watt és 70 Wattos teljesítménnyel kaphatóak.

Elektromos csatlakoztatás

LED reflektorok színhõmérséklete:
A LED reflektorok általában 3 különbözõ színhõmérséklettel elérhetõek:
- meleg fehér (~2700-3500 Kelvin): hagyományos, sárgás, meleg fehér színhõmérséklet
- tiszta vagy természetes fehér (~4000-5000 Kelvin): semleges fehér színhõmérséklet (közel fehér fény)
- hideg fehér (~5500-6500 Kelvin): hideg fehér színhõmérséklet (kissé kékes fény)
Élettartam:
A Chip On Board (COB LED) reflektorok általában 30.000 órás élettartammal
bírnak. Amennyiben a gyártói adat más, abban az esetben az internetes
áruházban feltüntetett élettartam a mérvadó.
Sugárzási szög:
- A hagyományos, lencse nélküli LED reflektorok sugárzási szöge 120°.
- A lencsével ellátott LED reflektorok sugárzási szöge 60.

AC 230V reflektorok bekötése:
- a barna vezetékre kell bekötni a fázist (L)

Reflektorok, utcai lámpák házának színe / típusa:
A ledes reflektorok, fényvetõk és utcai lámpák több színben (pl. szürke, fekete, fehér,
bevonatos, stb.) és kivitelben (pl. Classic, Slim, stb) is kaphatóak, azonban ezek a
különbségek nincsenek kihatással a fényforrások fényteljesítményére.
Bemenet:

Teljesítmény:

- a kék vezetékre kell bekötni a nullát (N)
- a zöld-sárga vezeték a földelés

Fényáram:

Sugárzási szög:

Színhõmérséklet:

RA:

IP Védelem:

Cikkszámok (PID):

230VAC, 50/60Hz

10 Watt

800-900 lm

120°

~3000/4500/6000K

>80

IP65

3836, 7390, 7826

230VAC, 50/60Hz

20 Watt

1600-1800 lm

120°

~3000/4500/6000K

>80

IP65

7391, 7392

230VAC, 50/60Hz

20 Watt

1600-1800 lm

60°

~4500/6000K

>80

IP65

7346, 7615

230VAC, 50/60Hz

24 Watt

2400 lm

60°

~6000K

>80

IP65

7847

230VAC, 50/60Hz

30 Watt

2400-2700 lm

120°

~3000/4500/6000K

>80

IP65

7393, 7394, 7845

230VAC, 50/60Hz

30 Watt

2400-2700 lm

60°

~6000K

>80

IP65

7347

230VAC, 50/60Hz

50 Watt

4000-4500 lm

120°

~3000/4500/6000K

>80

IP65

7395, 7396

230VAC, 50/60Hz

50 Watt

4000-4500 lm

60°

~6000K

>80

IP65

7659

230VAC, 50/60Hz

70 Watt

5600-6300 lm

120°

~3000/4500/6000K

>80

IP65

6860

Forgalmazó / importõr:
ANRO Épületdíszítés Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Kemény J. krt 20.
Tel.: 00 36 (52) 220-054 www.anrodiszlec.hu

Származási hely:

PID - raktári szám magyarázat:

Kína

Minden terméken, vagy annak dobozán a könnyû azonosíthatóság
érdekében egy saját vonalkódos címkét helyezünk el, melyen szerepel
a termék neve, a beérkezésének ideje, illetve egy cikkszám (PID).
Ez a PID szám szerepel a számlán is, illetve az intenetes áruházban és a
magyar nyelvû útmutatón is, mellyel egyértelmûen azonosítható a termék.

PID
cimke
példa:

