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SL63XX Seria reflector cu LED-uri 
 

 
 

Dimensiuni（mm） 
 

 
Diagrama cablare 

 

 
 
 
 

 

Aplicație 
Modelul de utilitate este utilizat în principal pentru iluminarea punții navei și a 
platformei 
mare și poate fi folosit și ca iluminat auxiliar în mediul abominabil. 
 
Funcții și caracteristici majore 
• Rezistenta la vibratii, rezistenta la coroziune. 
• Grad de protectie IP67, poate fi folosit in exterior. 
• Carcasa este realizată din aliaj de aluminiu, greutate redusă și disipare bună 
a căldurii. 
• Acest produs cu lanț anti cădere, îmbunătățește performanța de siguranță a 
produsului 
• Unghi de montare de 0°~350° și priză Deutsch încorporată pentru a face 
conexiunea cablului convenabilă 
 
Standard 

IEC 60598-1：2014《Aparate de iluminat - prima parte: cerințe generale și 

teste》 

IEC 60598-2-5：1998《Cerințe de siguranță pentru proiectoare》 

GD22-2015《Ghid pentru testarea omologării de tip a produselor electrice și 

electronice》 

IEC 62471：2006《Siguranța fotobiologică a lămpilor și a sistemelor de 

lămpi》 

 
Specificatii 

Tensiunea de 
operare 

AC100V-AC240V/ 
DC18V-DC32V 

Curent de 
funcționare 

0.5A 

Consumul de 
energie 

88W Factor de putere 0.98 

Temperatura de 
culoare 

5500K-6000K Durata viata LED .50.000hrs 

Eficiența luminii 
 

100lm/w Temperatura de 
operare 

-40℃ ~ 

+60℃ 

Umiditate 40%~95% (fără 
coagulare) 

Clasa IP IP67 

Material Lentila: PC  
Baza: Aluminiu 

Greutate 4.5 kg 

 

 
 
Instalare și exploatare 
• Pentru a verifica dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu tensiunea 
nominală 
• Fixați lămpile pe suprafața de montaj care are suficientă rezistență mecanică 
cu M12 şuruburi. Unghiul de montare al suportului este reglabil între 0°~350° 
•Lampa vine cu un fir de plumb de 1 metru. Utilizarea nu trebuie să fie mai 
mică de 3×1,5 mm². 
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Notă 
• Modul de conectare de tip Y, Lucrările de cablare pot necesita pregătire 
profesională. 
• Cablurile externe trebuie să utilizeze tipul de cablu aprobat de societatea de 
clasificare. 
• Creșterea temperaturii atunci când lucrul la lumină este un fenomen normal. 
• Nu deschideți nicio piesă pentru a evita pericolele atunci când funcționează. 
• Este o structură de etanșare, nu dezasamblați lampa de către persoane 
neprofesioniste. În caz contrar,garanția este invalidă. 
Se instaleaza direct pe suprafata materialului combustibil. 

 
 

      


