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גופי תאורה LED לאולמות ספורט / תעשיה2

הנדסת תאורה בע"מ

Hi Cloud הוראות התקנה ותחזוקה

 גוף תאורה HIGH BAY / LOW BAY  LED  חדשני עם מערכת ניהול 
.-30°C - +50°C חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד בטמפרטורה 

 מתאים להתקנה באולמות ספורט, תעשיה, מחסנים ועוד.

IP65 :אטימות
IK10 :עמידות מכנית

 מבנה: סגסוגת אלומיניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי
צבוע אלקטרוסטטית בתנור. 

מפזר אור: זכוכית מחוסמת / עדשות פוליקרבונט / פוליקרבונט חלבי
LED: מתוצרת יצרני NICHIA  יפן.

 >50,000 hours (TM21 L70) :אורך חיים 
3000K /  4000K  / 5000K :גוון אור

  CRI > 80 :מסירות צבע
)CRI90 בהזמנה מיוחדת(

 ציוד הפעלה: דרייבר אלקטרוני אינטגראלי.
 אופציה להזמנה:

DALI דרייבר 
גלאי נוכחות ,

220V~240VAC, 50Hz~60Hz :הזנה
התקנה: באמצעות וו תליה.

LED
EN 

60598 IP65 IK10
Exempt

RISK 0
IEC/EN 62471

50°C
LM 79 LM 80

הערות / הוראות תחזוקה
אין לטפל בגוף התאורה אלא לאחר ניתוק  הזנת החשמל.  .1

0.5Ω 2.    יש לוודא כי התנגדות הארקה בקו האספקה לא יעלה על
יש להחליף זכוכית שבורה או סדוקה.  .3

טיפול במודול הלד של גוף התאורה יבוצע באמצעות בעל מקצוע מורשה ע"י חברת שטייניץ לירד בלבד  .4
במקרה של חיבור גוף התאורה לבקרה יש לוודא התאמה לסוג הבקר  .5

6.     יש לוודא ניקיון כללי של גוף התאורה כולל הכיסוי העליון ועדשת גוף התאורה לפחות פעם בשנה.

הוראות התקנה
ודא המצאות התקן לתלית גוף התאורה.  )שרטוט מס' 1(.  .1

2.    תלה את גוף התאורה לוו תליה )שרטוט מס' 2(.
3.    חווט את גוף התאורה. חום )L(  כחול )N(  ירוק לבן )GND הארקה(  )שרטוט מס' 3(.

4.    חיווט לפיקוד Dali סגול )Da1( אפור )Da2(  )שרטוט מס' 3(.

חיווט חשמלי

חום

סגול

אפור

כחול

ירוק/לבן

הזנה

הספקים אפשריים

מידות

משקל

טמפרטורת עבודה

הארקה

220V~240VAC, 50Hz~60Hz :הזנה

Ø383X192

8.0±0.3kg

Ø383X211

8.2±0.3kg

Ø383X254

8.7±0.3kg
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