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СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ EVRO-LED-WL
Загальні відомості: 
Світлодіодні світильники EVRO-LED-WL призначені для зовнішнього та внутрішнього освітлення адміністративних та промислових приміщень, 
а також для освітлення приміщень із підвищеним вмістом вологи та пилу (гаражі, мийки, побутові приміщення). Призначені для роботи в мережі змінного струму з напругою 230 В при частоті 50 Гц.
Світильник  відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (Декларація про відповідність виробника); ДСТУ CISPR 15:2007 (CISPR 15:2005, IDT); ДСТУ IEC 61547-2001 (IEC 61547:1995, IDT).

Технічні характеристики
Назва продукту
EVRO-LED-WL16
EVRO-LED-WL18
EVRO-LED-WL32
EVRO-LED-WL36
Електротехнічні характеристики

Потужність, Вт
16 
18 
32 
36 
Світловий потік, Лм*
1 120 
1 440 
2 240 
2 880 
Індекс передачі кольору, Ra≥
70
70
70
70
Температура кольору, К
6 400
6 400
6 400
6 400
Діапазон вхідної напруги, В
220-240
220-240
220-240
220-240
Коефіцієнт потужності, cos 𝜙
0,5
0,5
0,5
0,5
Технічні характеристики

Кут розсіювання,°
120
Тип світлодіодів
SMD5730
Температурний режим роботи, min,°C 
-20 
Температурний режим роботи, max, °C
+40 
Ступінь захисту
IP65
Клас енергоефективності
A+
Строк служби**, год.
30 000 
Ширина виробу, мм
45
40 
45 
45 
Довжина виробу, мм
590 
590 
590 
590 
Висота виробу, мм
50 
30 
50 
50 
Вага виробу, кг
0,36 
0,36 
0,58 
0,58 
З'єднуються послідовно 
в магістраль, шт.
10
10
5
5
* Фактичні значення номінальної потужності і світлового потоку можуть мати відхилення в діапазоні +/-20 %, пов'язані з характеристиками використовуваних партій діодів і джерел живлення. 
** Строк служби  світлодіодів розраховується до рівня світлового потоку не менше 
70 % від початкового при нормальних умовах експлуатації світильника - до 8 год. на добу. 
Увага!         Виробник може вносити зміни до конструкції світильника, не допускаючи погіршення основних технічних характеристик, без попереднього сповіщення.
Комплект поставки:
Світлодіодний світильник.
Кріплення.
Паспорт.

Вимоги з техніки безпеки:
Установлення та очищення світильника  виконувати тільки при вимкненому живленні.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ підключення світлодіодного світильника до:
	пошкодженої електромережі; 

електромережі зі скрутками без пайки або спеціальних клемних затискачів;
електромережі із дротами, які мають пошкоджену ізоляцію;
промислової електромережі (наприклад, з електродвигунами, які мають великі пускові струми);
електромережі, яка не розрахована на максимальну потужність навантаження.

         УВАГА!
Експлуатація допускається лише в умовах конвекції повітря для відведення тепла.


Склад виробу:
Світильник складається із пластикового корпусу, матового розсіювача, джерела живлення ЕПРА, світлодіодної стрічки та кріплення.

Правила експлуатації та підключення:
Експлуатація світильника виконується згідно із Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів. 
Перед підключенням світильника переконайтесь у правильності напруги мережі живлення 230 В із частотою 50 Гц та в наявності захисного пристрою в ланцюгу (автоматичний вимикач, запобіжник). Електромережа освітлення має бути окремою від промислової. Якщо напруга в мережі не є стабільною (220-240 В), треба обов’язково використовувати стабілізатор напруги або інший захисний пристрій для стабілізації.
Підключення світильника до мережі 230 В із частотою 50 Гц виконується через джерело живлення світлодіодного світильника ЕПРА, яке встановлене в середині приладу:
	вимкніть напругу в мережі;

підключіть мережевий дрот до клем колодки;
після цього закріпіть світильник на стійкій поверхні. 

Строк служби світильника розраховується згідно з експлуатацію виробу не більше 
8 год. на добу, дотриманням температурного режиму та рівня вологості. Якщо прилад експлуатується понад зазначені показники, це скорочує строк його експлуатації більш ніж на 50 % та не є гарантійним випадком.

Гарантійні зобов’язання:
Завод-виробник (його представник в Україні) зобов’язується відремонтувати чи замінити світильник, що вийшов із ладу не з вини покупця, за умови правильної експлуатації (див. п. 6) та дотримання вимог п. 4 , протягом гарантійного строку, який становить 12 місяців, та не пізніше 15 місяців із дати виробництва, зазначеної в п. 9 та маркуванні на виробі. 
Заміна передбачає попереднє тестування світлодіодного світильника для виявлення причини пошкодження.



Гарантійний талон:
Місце продажу:
Дата продажу:
Підпис продавця:
Підпис покупця:
Дата обміну:
Дата обміну:
Дата обміну:
Дата обміну:
Свідоцтво про приймання: 
СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ EVRO-LED-WL відповідають вимогам ДСТУ і визнані придатними для використання.                                      
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