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HD201A Lumină de aterizare 

 

 
 
 

Dimensiuni（mm） 
 

 
 

 

Diagrama cablare 

 
 
 

 

Aplicație 
Se aplică la sistemul de iluminat pentru heliport de pe navă, platformă 
offshore. Folosit pentru a indica situația punții heliportului pentru personal 
sau pilot. 
 
Funcția și caracteristicile principale 
Când aprinde direcția luminilor de aterizare către personal (ofițer de punte 
de zbor), acesta indică personalului (ofițer de punte de zbor) despre starea 
punții elicopterelor; 
Dacă direcția de iluminare este către pilot, acesta indică pilotului că starea 
punții elicopterelor 
 
Specificatii 

 Voltaj DC24V  Putere 10W  

Culoare Rosu, Verde  Modul de 
lucru 

Lumina continua  

Durata viata   10 ani Modul de 
estompare 

PWM (gamă: 18V~30V) 
0~100% reglabil continuu 

Viata LED  100000 ore Intensitate 200cd (rosu)  
500cd (verde)  

Temperatura  
de lucru 

-40˚C ~ +55˚C  Rata IP IP66  

Umiditate 95%  Material  Corp: aliaj de aluminiu 
(ADC6) 
Lentila: sticla securizata 

Greutate 1.5Kg  Instalare Montare verticala  

 
Montare si utilizare 
• Asigurați-vă că ați verificat sursa de alimentare, asigurați-vă că sursa de 
alimentare corespunde tensiunii nominale de pe plăcuță 
• Utilizați patru șuruburi M8 pentru a fixa pe suprafața de montare, care ar 
trebui să fie netedă și să aibă o rezistență mecanică suficientă. 
• Cablul de alimentare care vine cu luminile și liniile de control pentru 
reglarea luminozității au fost identificate prin accesul prin cabluri la 
semnalele de alimentare și de control. 
• După accesul cablajului la liniile de alimentare și de control, verificați 
dacă cablarea este corectă. Apoi porniți alimentarea, luminile încep să 
funcționeze. 
• Ciclul de lucru al PWM este reglabil. Luminanța este corespunzătoare 
pentru a fi modificată. 
 
Notă 
• Citiți cu atenție instrucțiunile și utilizați corespunzător acest produs. 
• Vă rugăm să nu vă uitați mai atent la lumină când funcționează, evitând 
deteriorarea vederii. 
• Această temperatură a produsului va crește atunci când temperatura este 
normală. 
• Acest produs este sigilat, personal de întreținere neprofesionist nu îl 
dezasambla. 
•Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați. 

 


