
 

 

 

Прожектор світлодіодний      ELF SLIM 

 

Інструкція з експлуатації 

 

 
 

Призначення і область застосування 

Прожектори серії ELF SLIM призначені для освітлення елементів зовнішньої реклами, архітектурного та 

ландшафтного підсвічування, а також застосовуються в освітленні промислових і складських об'єктів. Прожектор 

представлений в герметичному корпусі з високим ступенем захисту від вологи і твердих частин, призначений як 

для вуличної, так і внутрішньої установки. Корпус прожектора виконаний з алюмінію і оснащений радіатором для 

ефективного відводу тепла. 

 

 
 

Технічні характеристики 

 Артикул ELF-FLsmdSLIM-10W ELF-FLsmdSLIM-20W ELF-FLsmdSLIM-30W 

Діапазон напруги 220-240 В змін. 

Діапазон частот 50 - 60 Гц 

Кількість світлодіодів 1х10 Вт 1х20 Вт 1х30 Вт 

Енергоспоживання 

виробу 

10 Вт 20 Вт 30 Вт 

Коефіцієнт потужності ≥0,9 

Світлова ефективність 80 Лм/Вт 

Сила світлового потоку 800 Лм 1600 Лм 2400 Лм 

Кут розсіювання 

світлового потоку 

120º 

Індекс передачі кольору ≥80 

Зниження яскравості 

після  35 000 часов 

работы, не более 

20% 

Кольорова температура 6000 – 7000 К 

Діапазон робочої 

температури 

-20ºС - +55 ºС 

Температура зберігання -45ºС - +65 ºС 



 

 

Тип корпусу алюмінієвий 

Колір корпусу Чорний 

Ступінь захисту  IP65 

Габарити 105*70*35 мм 128*88*25 мм 153*110*25 мм 

 

Комплектація 

 

 Прожектор світлодіодний вуличний. 

 Паспорт виробу на російській мові. 

 

Вказівки по експлуатації 

Прожектори світлодіодні серії FL SLIM призначені для роботи в мережах змінного струму напругою 220-240 В і 

частот 50-60 Гц. Використовуючи монтажні елементи кріплення, встановити прилад на штатне місце і закріпити 

його. Прокласти лінії зв'язку, призначені для з'єднання приладу з мережею живлення. При виконанні монтажних 

робіт необхідно застосовувати тільки стандартний інструмент. Підключення навантажень проводиться відповідно 

до схеми підключення. При монтажі зовнішніх зв'язків необхідно забезпечити їх надійний контакт з клемами 

приладу. 

Вказівка заходів безпеки 

 Не допускається попадання вологи на вихідні контакти і внутрішні елементи приладу. 

 Установку, чистку і обслуговування прожектора робити тільки при відключеному живленні. 

 Слід регулярно перевіряти електричні з'єднання і цілісність проводки. Приєднання прожектора до 

пошкодженої електропроводки заборонено. 

 Не можна експлуатувати прожектор з розбитим або тріснутим захисним екраном і іншими механічними 

пошкодженнями. 

 Перед установкою необхідно переконатися в правильності напруги живильної мережі - 230 В і наявності 

захисного пристрою (автоматичний вимикач, запобіжник). 

 Не можна відкривати прожектор поки він працює або ще не охолов. 

 Забороняється використання приладу в агресивних середовищах з вмістом в атмосфері кислот, лугів, 

масел і т.п. Прожектори не можна встановлювати на займисті і легкозаймисті матеріали, наприклад, такі як 

деревний шпон і матеріали на основі дерева товщиною менше 2 мм. 

 Підключення, регулювання та обслуговування приладу повинні виконуватися тільки кваліфікованим 

персоналом. При експлуатації необхідно дотримуватися вимог "Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів" і "Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів". 

Умови експлуатації та зберігання виробу 

Транспортування прожекторів допускається будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує запобігання 

упакованих прожекторів від механічних пошкоджень і ударів. При зберіганні на стелажах або полицях 

прожектори повинні бути складені не більше, ніж в 5-6 рядів по висоті. Зберігання прожекторів здійснюється в 

упаковці виробника в приміщенні з природною вентиляцією. 

• Діапазон робочої температури виробу: -20ºС + 55ºС. 
• Температура зберігання виробу: - 45ºС + 65ºС. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Гарантія на виріб 

 Гарантійний термін на виріб складає 12 місяців і обчислюється з дня продажу. Дата продажу 
встановлюється на підставі копій документів, супроводжуючих факт купівлі-продажу. 

 Гарантія поширюється тільки щодо покупця, на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну 
та обумовлені виробничими і конструктивними факторами. 

 У разі виникнення гарантійного випадку постачальник, за своїм вибором замінить або поверне грошову 
вартість виробу. 

 Гарантійні зобов'язання не поширюються: 
 

 На механічні пошкодження і пошкодження, викликані впливом агресивних середовищ і високих 
температур. 

 На вироби з несправностями, що виникли внаслідок неправильного підключення і експлуатації. А також 
у випадках використання виробу не за призначенням. 

 На порушення, які полягають у відхиленні фотометричних характеристик на величину менше 30% від 
заявленої. 

 У випадках порушення параметрів електроживлення, в тому числі викликані неправильним 
розрахунком потужності. 

 У випадках використання мережі живлення з вихідними параметрами, що не відповідають вимогам. 
 

 

 


