
 

З ДЕТЕКТОРОМ РУХУ
LED СВІТИЛЬНИК

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО КОМФОРТУ ТА БЕЗПЕКИ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга живлення

Світловий потік

Температура світла 

Настінний монтаж

Кут детекції

Детектор руху поворотний

 

Відстань детекції

Регулювання затримки часу

Регулювання освітленості

Робоча температура

Ступінь захисту

Розміри (ДхШхВ)

Стандарти CE

 230 В ± 10% 50 Гц

750 лм (10 Вт)

1500 лм (20 Вт)

холодне 5 000 К ± 250 К

1,8…2,4 м від землі

110°

по горизонталі 60°

по вертикалі 90°

8 м, при встановленні на висоті 2 м

8 секунд…12 хвилин

30…200 люкс

-10…+40°C

IP54

120 х 47,5 х 125 мм (10 Вт)

160 х 47,5 х 158 мм (20 Вт)

LVD/EMC,RoHS, ErP

 

 

 

 

Обладнано металевим кронштейном
для монтажу на стіну

1SP SPF10WN
LED світильник
з детектором руху,
10 Вт, чорний

1SP SPF20WN
LED світильник
з детектором руху,
20 Вт, чорний

1SP SPF10WB
LED світильник
з детектором руху,
10 Вт, білий

1SP SPF20WB
LED світильник
з детектором руху,
20 Вт, білий

Фотометричні криві для 10 Вт та 20 Вт
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Затримка часу Освітленість

бул. Вацлава Гавела, 4, Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com, www.svaltera.ua

Ми також пропонуємо:
• програмовані логічні контролери, панелі оператора, промислові ПК і компоненти промислових мереж;
• промисловий електропривод для будь-яких завдань: електродвигуни, редуктори, перетворювачі частоти;
• компоненти і готові установки для компенсації реактивної потужності;
• широкий спектр обладнання КВПіА;
• промислові джерела електроживлення;
• пристрої безперебійного і резервного електропостачання;
• електротехнічне та комутаційне обладнання.

Необхідність підвищення енергоефективності ставить питання про зниження споживання електроенергії.
Ідеальним рішенням даної задачі є використання економних світлодіодних світильників в комбінації з датчиком руху.
Широкий функціонал серії продуктів SPF дозволяє реалізувати наступні сценарії роботи:

• вмикати освітлення в приміщенні або на вулиці при детекції рухомого предмета в зоні дії датчика;
• постійно контролювати рівень освітленості і при потребі вмикати світло;
• вимикати світло при перевищенні освітленості природним світлом заданої межі, навіть в присутності людей або

інших рухомих предметів.
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