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Caracteristici tehnice 

Tensiune nominală: AC 85V-265V 

Frecvență: 50Hz/60Hz 

Factor de putere: > 0,9 

Tip LED: SMD 

Temperatură de culoare: 6500K 

Eficiență flux luminos: ≥ 85lm/W 

Unghi lumină: > 100° 

Indice redare culori: RA≥70 

Durată menținere flux luminos: 3.000 ore (≥92%) 

Clasă energetică: A+ 

Grad protecție: IP65 

Temperatură optimă de lucru: -25 °C … +50 °C 

Durată de viață: > 50.000 ore 

Cicluri pornire/oprire: > 25.000 

Materiale: aluminiu, sticlă semisecurizată 

Garanție: 2 ani 

Senzor  

Rază detecție: 120° / 180° 

Lumină ambientală: 10-2000 Lux (ajustabil) 

Temporizare: min.: 5sec., max.:10min±2min 

Înălțime instalare: 2m - 4,5m 

Distanță detecție: 12m (<24 °C) 

Încărcare maximă: 1200W (220V/AC), 800W (110V/AC) 

Temperatură de lucru: 10 °C … +32 °C 

Umiditate de lucru: < 93% RH 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Cod 

Elvon 
Denumire Rază senzor 

Putere 

(W) 

Dimensiune 

A×B×C (mm) 

20652 Proiectoare slim 

HLQ LED SMD + 

senzor IR 

120° 10 115 × 172 × 98 

20658 120° 20 180 × 209 × 108 

20661 180° 30 226 × 246 × 131 

 Proiector slim HLQ LED SMD + senzor IR 

EN 55015, EN 61000, EN 61547, EN60598, EN 62471, EN 62493, IEC 62321-1 
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Instrucțiuni montaj 

Atenție! 

 Montarea proiectorului trebuie făcută de către un electrician. 

 Asigurați-vă că alimentarea electrică este întreruptă. 

 Urmați toate instrucțiunile ce urmează, pe parcursul instalării. 

 Corpul de iluminat trebuie împământat. 

 În caz de deteriorare, acesta trebuie înlocuit. 

 

Montaj: 

1. Nu montați pe o suprafață expusă la vibrații. 

2. Scoateți șurubul ce fixează suportul de lampă. Scoateți suportul. (fig.1) 

3. Marcați locul în care va fi fixat suportul de perete. Gauriți perete în zona 

marcată. (fig.2) 

4. Fixați suportul de perete. (fig.3) 

5. Atașați suportul la corpul de iluminat. Ajustați proiectorul în poziția dorită și 

asigurați-vă că șurubul de fixare este bine filetat. (fig.4) 

6. Conectați cablul principal de cablul de alimentare al proiectorului printr-o 

cutie de jonxiune rezistentă la apă. Este nevoie de o cutie de jonxiune cu un 

grad de protecție de IP65 sau mai mare. Asigurați-vă că șurubul de fixare 

este bine strâns. (fig.5) 

7. Puteți porni alimentarea electrică pentru a vă asigura ca proiectorul 

funcționează. Ajustați unghiul de dispersie a luminii în funcție de scopul 

utilizării. (fig.6) 

 

Test senzor: 

1. Înainte de a porni alimentarea, rotiți în sens contrar acelor de ceas butonul 

TIME la minim și rotiți de asemenea în sens contrar acelor de ceasornic butonul DAYLIGHT, până la capat. 

2. Porniți alimentarea electrică și proiectorul ar trebui să se aprindă timp de 30sec. 

După ce se stinge, reglați intervalul de timp la 5-10sec. 

3. În condiții normale de funcționare, odată cu ajustarea butonului TIME, puteți regla, 

după preferințe, perioada în care proiectorul să stea aprins, conform ajustărilor 

legate de lumina ambientală (butonul DAYLIGHT). 

 

Observații: 

Evitați instalarea proiectorului cu senzor în medii în care temperatura suferă variații mari pe parcursul zilei. 

Evitați să atingeți lentila senzorului cu obiecte ascuțite sau substanțe poluante. 

 


