Технічний паспорт
та інструкція з експлуатації
профіля KRAFT LED 29 W

Світильник відповідає вимогам: EN 60598-1, EN 61000-6-1 series, EN 61000-6-3, EN 50581
1. Призначення
1.1. С вітлодіодний комплект KRAFT T-LED призначений для внутрішнього освітлення громадських будівель,
адміністративних, офісних та інших приміщень. Світильник не призначений для використання
в приміщеннях з підвищеною вологістю.
1.2. С вітильник KRAFT T-LED розрахований для роботи від мережі змінного струму 200-240 В / 50-60 Гц.
У світильнику в якості джерел світла використовуються світлодіоди SMD2835 холодного світла.
1.3. С вітильник KRAFT T-LED використовується для користування у приміщеннях з помірною вологістю
в закритих приміщеннях. Нижнє температурне значення -25°С, верхнє + 50°С.
1.4. Світильник KRAFT T-LED відповідає класу захисту I від поразки електричним струмом.
1.5. С вітильник KRAFT T-LED поставляється з блоком живлення постійного струму, який забезпечує стабільну
роботу світильника без пульсації.
1.6. К
 орпус світильника KRAFT T-LED виготовлений з тонколистової сталі, розсіювач та заглушки
з полікарбонату.
1.7 С вітильник KRAFT T-LED поставляється в комплекті з Т-профілем для підвісної стелі і встановлюється
одночасно з монтажем підвісної стелі KRAFT Fortis T24/T15, або KRAFT Nova T24/T15. Додаткові
комплектуючі або кріплення для установки світильника KRAFT T-LED не потрібно.
2. Світильник відповідає:
Модель
Електроживлення
Джерело світла
Тип драйвера
Номінальна потужність

KRAFT T-LED 29 W
200–240 В / 50–60 Гц
Світлодіод SMD
ЕМС-драйвер
29 Вт

Світловий потік

3217 Лм

Світлова температура

4770 К

Енергоефективність
Ступінь захисту

110 Лм/Вт
IP20

Державні будівельні норми України ДБН В.2.5-28-2006

Освітлення:

1. Адміністративних будівель: 300–500 Лк
2. Житлових приміщень, гуртожитків: 150 Лк
3. Навчальних закладів: 200–500 Лк
4. Дитячих дошкільних закладів: 200–400 Лк
5. Магазинів: 200–400 Лк.
Для роботи в Dialux, IES-файл завантажте по QR-коду.

4772 К

3. Схема підключення
сірий

~220 В

БЛОК
ЖИВЛЕННЯ
700 mА
*Інформація для довідки

Достатньо для освітлення 10-12 м2 приміщення*
білий

4. Переваги
4.1. Світильник KRAFT T-LED відповідає нормативним вимогам щодо освітлення приміщень та робочих
місць.
4.2. С вітильник KRAFT T-LED має миттєве включення, хорошу передачу кольору, стійкий до кліматичних
впливів, вібростійкий.
4.3. Світильник KRAFT T-LED економічний в експлуатації, має тривалий термін служби.
4.4. Світильник KRAFT T-LED відповідає вимогам електромагнітної сумісності.

5. Комплектність
5.1. Світильник KRAFT T-LED на профілях ......................................................................................... 2 шт. (595 мм)
................................................................................ або 1 шт. (1200 мм)
5.2. Драйвер електроживлення 29 W ................................................................................................................ 1 шт.
5.3. Технічний паспорт та інструкція з експлуатації.......................................................................................... 1 шт.
6. Вимоги по техніці безпеки
6.1. М
 онтаж Виробу, усунення несправностей, чистка проводиться тільки при відключенні електроживлення
кваліфікованим фахівцем.
6.2. Використання Виробу допускається тільки при зазначеній напрузі у мережі.
6.3. Н
 е розташовувати Виріб поблизу горючих, легкозаймистих предметів і хімічно активних елементів,
а також нагрівальних приладів.
6.4. Не допускається експлуатація Вироба з пошкодженою ізоляцією провода і місць електричних з'єднань.
7. Підготовка Вироба до роботи, установка, правила експлуатації
7.1. Розпакувати Виріб, переконатися в його цілісності і комплектації.
7.2. Закріпити Виріб з основним каркасом основи Т-профілю.
7.3. Підключити до мережі, з'єднавши мережеві дроти з відповідними виходами Виробу.
7.4. Чистка Виробу від забруднення проводиться м'якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині
тільки при відключеному живленні.
8. Утилізація
8.1. В
 иріб не містить дорогих або токсичних матеріалів, що вимагають спеціальної утилізації. Утилізацію
проводять згідно з нормами, правилами і способам країни утилізації.
9. Правила зберігання
9.1. В
 иріб повинен зберігатися в сухих приміщеннях при відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших
шкідливих домішок.
10. Гарантія
10.1. Гарантійний термін служби — 3 роки при дотриманні правил експлуатації.
10.2. З а неправильне транспортування, зберігання, монтаж та експлуатацію приладу, виробник
відповідальності не несе.
10.3.Прі відсутності номера партії, дати продажу, штампа торгуючої організації, підписів продавця і покупця
на Гарантійному талоні, гарантійний строк обчислюється з дня виготовлення виробу.

11. Гарантійний талон
11.1. Гарантійний талон дійсний тільки при заповненні всіх даних.

Номер партії і дата виготовлення:

Дата продажу:
дд/мм/рррр

Адреса продавця:
штамп магазину

Штамп продавця:
підпис, штамп продавця

Покупець:
Ф.І.Б., підпис

Виробник: ТОВ «КРАФТ Декенсістем Україна»,
02121 Україна, Київ, вул. Колекторна, 3-А
Вироблено в Україні.
Гарантія 3 роки.
Дата виготовлення (см. на виробі).
Термін придатності не обмежений.
www.kraftds.com

