
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК СВІТЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. 

1.1 Прожектори типу Wall Light призначені для зовнішнього та 

внутрішнього освітлення унікальних архітектурних споруд, 

монументів, будинків, та ін. Використання сучасних джерел світла – 

світлодіодів дозволяє зменшити витрати на обслуговування. 

Прожектори виконуються в декількох типорозмірах. Прожектори 

зібрані в екструдованому алюмінієвому корпусі покритому анодною 

плівкою. В прожекторі використовуються світлодіоди потужністю 1Вт 

та 3Вт компанії Seoul Semiconductor або Cree залежить від призначення.  

1.2 Великий вибір вторинної оптики (лінз, фільтрів) дозволяє забезпечити широку гаму 

світлорозподілів. Герметичність оптичного блоку прожектора забезпечується силіконовим 

герметиком. Прожектор герметично  закритий двома пластиковими кришками через ущільнювач. 

1.3 Напруга живлення прожекторів 220 В, частота 50 Гц. 

1.4 Кліматичне виконання і категорія розміщення прожекторів У1, при цьому температура 

навколишнього повітря від - 40С до + 45С. 

1.5 Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища ІР 67. 

 

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Світлотехнічні параметри прожектора залежать від типу обраної оптичної системи та типу 

світлодіода. 

1. Типи сітлодіодів: 1-3W  (350-750 mA)                                 

2. Типи оптичних систем: 

 

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ 

3.1 В комплект поставки входить: 

1) прожектор - 1шт; 

2) паспорт; 

3) пакування. 

 

 

 

 

4 ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

4.1   На прожектор подається напруга 220 В частотою 50 Гц . В зв’язку з цим  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:  

- експлуатувати прожектор без заземлення при цьому гвинти кріплення не вважаються 

елементами заземлення; 

- експлуатувати прожектор з пошкодженим кабелем чи захисним склом; 

- проводити монтаж, обслуговування, ремонт прожектора, що знаходиться під напругою. 

                           

Тип оптичної системи Кут розсіювання Схема 

поєднання 

Лінза HX-10 10  

 

Лише 

лінза 

Лінза HX-15 15 

Лінза HX-30 30 

Лінза HX-45 45 

Лінза HX-60 60 

Лінза HX-120 120 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErYWgsqPSAhUDYZoKHbDfBfEQFghLMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.led-heatsink.com%2Fupload%2Ffiles%2FModuLED_Pico_Seoul_Semiconductor_modular_passive_Star_LED_Cooler_%25C3%25B847mm.pdf&usg=AFQjCNGnyYg4BDNC8vAyoyOHkkCFdlB1iA&bvm=bv.147448319,d.bGs


 

 

 

 

5  ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 

5.1 Монтувати прожектор за допомогою кронштейна. 

5.2 Відкрутити два  спеціальних гвинта на кришці з кабельним вводом, що забезпечить доступ до 

клемної колодки. 

5.3 Пропустити через кабельний ввід трьохжильний кабель з зовнішнім діаметром до 8 мм з 

перерізом кожної жили    1,0...1,5 мм2 , і підєднати до полюсів клемної колодки.  Кабель 

живлення має мати зовнішню ізоляцію круглого січення. Уземлюючий дріт кабеля під’єднати 

до відповідно промаркованого місця на кришці.  

5.4 Закрити кришку прожектора. 

 

6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

6.1   Періодично, але не рідше ніж раз на рік перевіряти надійність кріплення прожектора, 

справність кабелів та заземлення. 

6.2 Чистити при необхідності захисне скло наступним чином: протерти м’якою ганчіркою 

змоченою в 5% водному розчині мила, промити чистою водою і витерти сухою ганчіркою.   

    

                         7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

7.1   Прожектори в упакуванні можуть зберігатися під накриттям, або в приміщеннях, де 

коливання температури і вологості несуттєво відрізняються від коливань на відкритому 

повітрі, при цьому термін зберігання 24 місяці з дня відвантаження споживачу.  

7.2   При розміщенні прожекторів на зберігання необхідно дотримуватись вказівок  

маніпуляційних знаків “ Верх, не кантувати” , “Обережно крихке”,  

7.3 Прожектори  повинні бути поскладані на піддони або стелажі. Допускається складання 

упакованих прожекторів в штабелі. 

7.4  Транспортування прожекторів в упакуванні допускається всіма видами транспорту . При 

виконанні вантажно - розвантажувальних робіт необхідно суворо дотримуватись вказівок 

маніпуляційних знаків, котрі розміщені на ящиках. Ящики із прожекторами при  

транспортуванні повинні бути захищені від переміщення.  

 

8 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 
 

      Штамп ВТК 

          Дата випуску _____________________________ 

                                                                                                            місяць, рік       

                                                                                       Партія №  _______________________________  

 

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

9.1   Підприємство виробник гарантує роботу прожекторів на протязі 2 років з дня введення в 

експлуатацію Гарантія діє при дотриманні умов експлуатації, та зберігання. 

9.2  Термін гарантії на світлодіодні джерела світла згідно з ТД на них. 
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