Mozgásérzékelős LED lámpa

Cikkszám: FTIA60-10W
Tulajdonságok
-

Beépített mozgásérzékelő szenzor, nem szükséges külső érzékelő használata.

-

A világítást automatikusan bekapcsolja, ha mozgás van a környezetében.

-

Nagy érzékenység, akár 4-5 m-ről is érzékeli a mozgást.

-

Külön fotocella (fényérzékelő elem) érzékeli a nappali fényt, ilyenkor nem engedi világítani az égőt

-

Egyszerő kezelés, a 60-100W-os izzó helyére közvetlenül becsavarható

-

Ideális konyhába, folyosóra, alagsorba, mellékhelységekbe.

-

Nyugalmi teljesítmény kisebb, mint 0.2W.

Telepítés, felszerelés, használat
A mozgásérzékelős izzót lehetőleg mennyezetre, vagy oldalfalra szerelje úgy, hogy a lámpa csúcsa, a mozgásérzékelő kúp, az érzékelendő
terület közepére mutasson.
Az izzót lehetőleg szabadon állva szerelje fel, tehát búrát ne tegyen elé, mert a mozgásérzékelés úgy nem működik megfelelően. Ugyanezért a
LED lámpa külterületen nem használható, mert a meglévő foglalat szigetelése nem véd nedvesség ellen, csak búrával együtt használható.
Beszerelés előtt kapcsolja le a meglévő lámpát, majd csavarja ki a régi izzót. / a teljes áramtalanítás érdekében javasolt a főbiztosító
lekapcsolása is ! /
Csavarja be a mozgásérzékelős LED izzót, majd kapcsolja vissza a főbiztosítót, és kapcsolja be a falikapcsolóval
a lámpát.
A lámpa az első bekapcsolás alkalmával hosszabban világítani fog. Várja meg, amíg elalszik, és ellenőrizze le a működését. Teljes sötétségben,
ha mozgást érzékel a lámpa, 30-40 mp-ig világítani fog.
Figyelem! A lámpa csak akkor működik, ha a villanykapcsoló (vagy időkapcsoló) folyamatosan ”BEKAPCSOLT” állásban van.
Ha gond van a működéssel, ellenőrizze az alábbiakat:
- Megfelelően van-e becsavarva az égő?
- Van-e feszültség az aljzatban?
- Jó-e a fali kapcsoló (fényerőszabályzós kapcsoló nem alkalmazható)
- Kellően sötét van-e a helységben, mert a fényérzékelő blokkolhatja a világítást

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítmény:
Tápfeszültség:
Fényáram:
Színhőmérséklet:
Színvisszaadás:
SMD:
Foglalat:
Anyagösszetétel:
Teljesítmény tényező:
Indukciós szög:
Látótávolság:
Késleltetési idő:
Fényérzékelő bekapcsolás:

10W
AC220-240V
806 Lm
4000 K
80
LED 2835
E27
Alumínium + PC
>0.5
240°
maximum 8 m
30-40 Sec
˃10 Lux

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú Mozgásérzékelős LED lámpa hibamentes működéséért a 19/2014. (IV. 29.) NGM sz. rendelet alapján a
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.
Szavatosság: A vásárlástól számított 24 hónap.
TÍPUSSZÁM: …FTIA60-10W ……………………………….……………………………………………………..
ELADÁS KELTE ...........................................................................................................................................
………………………………………………….
Bélyegző
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött
javító – szerviz-szolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja:
Munkanapokon SZERVIZ TEL: +36 30 497 8758
IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KNA
www.global-export-import.eu

