
Технічний паспорт виробу

Трековий світильник Маgnetic Light Чорний 12 Вт 235х22 мм 4000К

Трековий світильник Маgnetic Light Чорний 12 Вт 235х22 мм 4000К EH-TML-12W може бути застосований в
інтерьерному дизайні різних видів приміщень - виставкових, офісних, житлових і адміністративних
приміщень. Лаконічний дизайн і неймовірний комфорт експлуатації - це далеко не усі гідності світильника.
Він надійний і безпечний в експлуатації, а також економічний і невибагливий в обслуговуванні. Може
використовуватися як з накладними, так і з врізними трековими рейками для магнітних світильників. Цей
світильник застосовується як для створення підсвічування, так і для організації основного освітлення.
Монтаж або демонтаж пристрою займає буквально пару секунд - не треба нічого зрушувати або
відкручувати. Світильник кріпиться до трекового шинопроводу за допомогою магнітів і Вам не
знадобиться навіть мінімуму інструментів, щоб зняти або пересунути його. Світильник EH-TML-12W можна
використати як поодинокий освітлювальний прилад, так і комбінуючи з іншими моделями магнітних
трекових світильників для створення потрібного дизайну і рівня освітлення.

1. Технічні характеристики

Характеристика Параметри

Номінальна потужність 12 Вт

Напруга живлення 48 В

Температура свічення 4000К

Тип Світильник

Колiр Чорний

Світловий потік 1200 Лм

Тип світильника Трековий

Розмір 235х22 мм

Гарантія 24 місяці

Тип діода COB

Вологозахищений Немає

Захист (IP) IP22
2. Схематичне позначення

3. Вмiст шкiдливих речовин

Продукт не мiстить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров‘ю споживача. Утилiзацiя виробiв
регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелiк проведених iспитiв

Всi проведенi iспити вiдповiдають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж,
демонтаж та обслуговування продукту робити тiльки при вимкненом електроживленiабо за вiдсутностi прямого контакту електричним
провiдником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратнi матерiали в
розiбраному виглядi або при наявностiмеханiчних дефектiв. Також, забороняється проводити самостiйний ремонт виробу

6. Транспортування та зберiгання виробу

Вирiб транспортувати i зберiгати в штатнiй упаковцi за умови захисту вiд механiчних пошкоджень, впливуатмосферних опадiв i
агресивних середовищ. Зберiгати при температурi вiд -10 до +50◦С

7. Гарантiйнi обов‘язки виробника

Гарантiйний ремонт виробу здiйснюється при збереженнi оригiнальної упаковки та чеку вiд продавця. Га-рантiйнi обов‘язки не



розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостiйно вiдремонтувативирiб (наявнi слiди втручання у конструкцiю
виробу). Гарантiя не розповсюджується на блоки живленнята витратнi матерiали

8. Серiя та Виробник

Номер серiї: 9 номер партiї: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харкiв, вул. ак.
Проскури буд. 1, корп. 45, офiс 125, ас 2855


