
              Світлодіодний прожектор с датчиком руху SPG 10/20 PIR Slim 
 
  Світлодіодні прожектори призначені для освітлення ділянок, 

будівель, памятників, елементів ландшафту та окремих об'єктів 

(фонтанів, водоспадів, басейнів).  

  Завдяки технічним характеристикам світлодіодів, прожектори 

мають великий термін служби (до 10 років), економічні в 

енергоспоживанні. В якості джерела світла використовуються 

світлодіоди, вбудовані в якісний корпус разом з блоком живлення.  

Підключення: 

  Увага: Щоб уникнути ураження електричним струмом 

знеструмте силову мережу перед підключення прожектора. 

  Встановити прожектор на опорну поверхню, пригвинтити скобу, 

використовуючи монтажні отвори (попередньо зафіксувати 

прожектор в робочому положенні боковими болтами). 

Відрегулюйте ІЧ-датчик наступним чином (мал.1):  

а) встановіть необхідну світлочутливість датчика регулятором LUX(день/ніч);   Мал.1                                                                                                        

б) регулятор часу TIME встановіть на бажаний інтервал;  

в) встановіть чутливість до руху регулятором SENS.  

  Підключіть дріт прожектора з зовнішнім клемником  джерела світла ( 

220 В), та обов´язково заземлити пристрій. 

  Відкоригувати положення прожектора, остаточно зафіксувати його 

болтами, та підключити напругу.                                                                                                       

Характеристики 

Потужність: 10/20Вт                                                                               Мал.2 

Джередо світла: SMD LED 

Напруга: 220В±10%  

Кольорова температура: 6400К (холодний білий)  

Світловий потік: 900/1800Лм 

Кут виявлення 140°, (мал.2) 

Дальність виявлення(SENS) – от 2 до  12 м (збільшення за 

годинниковою стрілкою), (мал.3) 

Проміжок часу затримки(TIME) 30с÷3хв. (збільшення за 

годинниковою стрілкою)                                                                                    Мал.3 

Швидкість руху сканованого об'єкту, м/с - 0.6~1.5 

Клас захисту: I 

Ступінь захисту: IP65 

Кут розсіювання 120° 

Клас енергоефективності - А 

Індекс передачі кольору  Ra>85 

Робоча температура: -40 С +55 С 

Термін служби: 30000 год.                                                      

Примітка:                                                                                                                                              

Розміри прожектора вказані на упаковці. 

Товар сертифікований і відповідає вимогам ГОСТ 6047-90, ДСТУ IEC 60598-2-5-2002. 

Розміри прожектора зображено на упаковці. 

Прожектор необхідно зберігати у сухому місці. 

Гарантія  на прожектор  – 24 місяців з  дати реалізаці ї  (за умови дотримання  

користувачем  правил  експлуатаці ї). Термін придатності-необмежений.  

Шкідливих  речовин  не виявлено. Дата  виготовлення  вказана на  виробі.  

Виробник залишае за собою право вдосконалювати 

конструкцию,змінювати дизайн, що може не знайти відображення в 

цій інструкції.  
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