Lampa sygnalizacyjna LED z antenką
Lampę LED charakteryzuje nowoczesna stylistyka, dobra jakość przezroczystego tworzywa i bardzo niski
pobór mocy. Lampa posiada wbudowaną anteną przedłuŜającą zasięg pilotów i przerywacz, zasilana
napięciem 230 VAC lub 12-24V .
Sześć diód LED z pomocą wbudowanego przerywacza daje intensywny,
widoczny efekt.
Ponadto kupując lampę z diodami LED nie musisz wymieniać Ŝarówki, co
w przypadku lamp Ŝarówkowych dość często ma miejsce ze względu na
drgania słupka podczas pracy bramy.
1. Zasilanie
Lampa Led moŜe być zasilana napięciem ( 85 - 230V AC), pochodzącym z sieci
lub centrali napędu bramowego lub napięciem niskim (12-24V AC/DC).
Niemusisz się zastanawiać jakie napięcie wychodzi z centrali Twojego napędu nasza lampa posiada tylko jedno wyprowadzenie na zasilanie.
Elektronika sama dostosuje się do podawanego napięcia!!
2. Antena
Lampa wyposaŜona jest w antenę 433,92 MHz. Antena przedłuŜająca zasięg po
dołączeniu do centrali przewodem koncentrycznym moŜe zwiększyć zasięg pilota
nawet do kilkudziesięciu metrów, w zaleŜności od terenu jak równieŜ od innych
dodatkowych zakłóceń sygnału.
3. Wyprowadzenia
- wyprowadzenie zasilania 12-24AC/DC 230V AC ( z lewej str.)
- wyprowadzenie anteny ( z prawej str. )
4. Wybór trybu działania
wyboru trybu pracy ciągła /przerywana dokonujemy za pomocą zworki jumper
5. Dane techniczne
Zasilanie: 12-24V / 85-265V AC/DC
Pobór mocy : < 2,5 W
Wymiary: ⌀ 90 mm /125mm
Temperatura pracy: od -20 do +60 °C
Szczelność: IP54
5. Gwarancja
Gwarancja jest waŜna 12 miesięcy od daty zakupu towaru. Podstawą
gwarancji jest dowód zakupu. Gwarancja nie obejmuje wadliwego działania
produktu wskutek niewłaściwego podłączenia zasilania, uszkodzeń
mechanicznych, zalania itp., a takŜe uszkodzeń wskutek wyładowań
atmosferycznych. Oferowana gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
CE Produkt posiada oznaczenie CE. Deklaracja ta oznacza, Ŝe produkt spełnia
wymagania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa uŜytkowania.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, Ŝe produktu nie wolno
wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem uŜytkownika
jest przekazanie zuŜytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu
recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację
pomagasz chronić środowisko naturalne.

