
ledc . hity c

Лампа LED
напівавтономна
Монтаж
та використання

БІЛЬШЕ

ІНФО

ONLINE

- 0%9
СПОЖИВАННЯ

ЕНЕРГІЇ



ІНСТРУКЦІЯ
ІЗ ВИКОРИСТАННЯ

НАЛАШТУВАННЯ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ

LUX

10min

3m
in

1s

5s

15s

30s 1
m

in

30min

15s/30m
in

60%

50
%4
0

%30%

20%

80%

100%0%

10%

Warning: Sometimes I hide my emotions,

but it doesn’t mean I don’t have feelings

LEDCity AG - Switzerland

Saving energy through automatization
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Щиро дякуємо за вибір розумного та еко-

номного освітлення . Ця інструкціяLEDCity

допоможе вам оптимально налаштувати

напівавтономні лампи для якнайбільшого

заощадження електричної енергії при за-

безпеченні світлового комфорту.

Відповідні регулятори " " " " знаходяться наTIME LUXта
задній частині корпуса лампи.

LUX: визначає iнтенсивнiсть свiтла у фоновому режи-

мі роботи, коли максимальна потужнiсть не потрiбна

(достатньо денного/iншого свiтла чи за вiдсутностi

руху в околi лампи). Ви вирішуєте, чи мусить лампа в

цьому режимі вимкнутися повнiстю (LUX = 0%), чи

потрiбно зменшити рiвень освiтлення до 10..80 % вiд

максимуму (дiммiнг). При виборi LUX = 100%, лампа

горiтиме безперервно.

TIME: встановлює час післясвічення, пiсля якого

лампа плавно зменшує iнтенсивнiсть до рiвня,

визначеного регулятором LUX, пiсля фiксації

радаром останнього руху в околi лампи. Очевидно,

чим менший цей час, тим бiльше заощадження

енергії. У режимi "15s/30min" лампа вимикається по-

кроково: через 15 s пiсля фіксації останнього руху

інтенсивність лампи зменшується до значення,

заданого регулятором LUX, i ще за 30 хвилин лампа

повнiстю вимикається.

У передній частині корпуса лампи, під логотипом

"LEDCity", знаходиться високочастотний сенсор руху

(радар). Рухомі об'єкти чи люди помічаються сенсо-

ром, якщо між ними не знаходяться металеві об'єк-

ти. По обидва боки від логотипа "LEDCity" знаходять-

ся два маленькі отвори. У лівому отворі - розташова-

ний ближче до логотипа - знаходиться діодний

індикатор. На ньому спалахує блакитне світло щойно

було зареєстровано рух. Цей спалах ніяк не впливає

на роботу лампи. Через правий від логотипа отвір,

випромінювання потрапляє на сенсор світла. Цей

сенсор постійно вимірює рівень навколишнього

освітлення та вимикає лампу при достатній

освітленості. Споживач отримує нову лампу, в якій

сенсор світла заклеєний стікером

" ". Відповід-Remove sticker for daylight sensor function

но, для активації сенсора достатньо просто видалити

цей стікер.

Стікер не слід видаляти у випадках, коли:

А): Лампа використовується у закритому корпусі,

який ефективно відбиватиме частину світла.

Б): При монтуванні ламп близько одна до одної

( м): в залежності від відбиваючих властивостей<0.5

підлоги, лампи можуть в такому випадку вимикати

одна одну відбитим світлом.

LED-трубки LEDCity відповідають стандарту EN

62776. Це гарантує безпечне монтування цих ламп

без ризику ураження електричним струмом. Доступ

до електричних мереж чи встановлення приладів у

мережу проводиться відповідним технічним персо-

налом. У напівавтономних лампах LEDCity

знаходяться вбудовані сенсори. При монтуванні слід:

витримувати мінімальну відстань між сенсорами на

сусідніх лампах 0.5 м; уникати перекриття ламп

металевими предметами; не встановлювати лампи

поблизу ( 4.0 м відстань) антен, мережевихmin

повторювачів (repeaters) та ін.

При заміні люмінесцентних ламп на LED-трубки(FL)

( розрізняють наступні випадки:retrofit)

Магнітний баласт допускається залишити, замінивши

існуючий стартер на стартер При цьомуLEDCity.

очікується нормальне функціонування лампи.

Гарантійне покриття при цьому зникає через зрос-

тання ризику відмов. Ми рекомендуємо видаляти

магнітний баласт при заміні лампи, так як він

споживає енергію та має обмежений строк служби.

Такий баласт повинен бути видалений або закороче-

ний. Арматуру, де встановлюються трубки слідLED-

позначити добре видимим застереженням: "Увага!

Лише для використання із трубками!".LED-

Після видалення існуючх баластів, трубки слідLED-

вмикати у коло, як показано на схемі. Якщо підклю-

чення було проведене вірно, лампу можна вмикати у

довільному напрямку.


