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Náhrada za
halogenové
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LED reflektor 10W 0550 115 85 70 12/24V 10 5000 1100 50

LED reflektor 20W 866 180 140 105 12/24V 20 5000 2200 100

LED reflektor 30W 1015 225 185 125 12/24V 30 5000 3300 150

LED reflektor 50W 1012 285 230 135 12/24V 50 5000 5500 250

LED reflektor 70W 2042 380 285 170 12/24V 75 5000 7700 350
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IP65

Důležité bezpečnostní informace
1.Pozorně si prostudujte tento manuál před použitím výrobku a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
2.Za poškození vzniklé nesprávným použitím nebo změnou ve struktuře výrobku společnost LED Solution s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost.
3.Před jakoukoliv manipulací s výrobkem se ujistěte, že přívod elektrické energie je vypnutý.
4.Výrobek není stmívatelný.
5.Výrobek je určen pouze pro použití ve vnitřím i venkovním prostředí IP65.
6.Dodržujte napěťový rozsah DC 12/24 V (+) hněný vodič, (-) modrý vodič.
7.Pro čištění výrobku je nejvhodnější navlhčená bavlna. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, ředidla či alkohol.
8.Výrobek chraňte před usazením pevných a jiných částic na svítidle.
9.Rozsah pracovních teplot je -40 až +50 °C.

Produktová specifikace
1.Bezpečnost: bezrizikový provoz díky použitémumateriálu.
2.Životnost: díky použitým kvalitním materiálům je životnost výrobku až 50.000 hodin.
3.Vyzařovací úhel: výrobek má vyzařovací úhel 120°.
4.Vhodné pro: hotely, bary, kavárny, obchodní domy, domácnosti, školy, kanceláře, průmyslové objekty, atd…
5.LED reflektor svítí ihned po zapnutí na plný výkon.
6.Díky COB čipu a hliníkovému šasi se nepřehřívá.
7.Je prachu a voděodolný. Není potřeba měnit halogenová trubice, je tedy bezúdržbový.
8.LED svítidla jsou vhodná k trvalému dennímu svícení maximálně 10 - 12 hodin denně. Delší provoz snižuje životnost a mohl by vést ke ztrátě záruky.
9.LED reflektory nejsou náhrada průmyslových svítidel do hal, skladů a provozů s dlouhou dobou svícení.
10.V případě poškození světelného zdroje, výrobek nelze opravit.POZOR: Nedívat se přímo do světleného paprsku diody/diod LED.


