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Інструкція з експлуатації  

Трекові світлодіодні світильники - бездоганний варіант освітлення для торгових 

приміщень, бутиків,барів, ресторанів, магазинів, підсвічування вітрин. Від 

правильного освітлення залежить вид товару в очах покупця. Саме тому багато 

власників бутиків переходять на трекові системи, які створюють акцентне 

освітлення на товар, підкреслюючи його достоїнства. 

Даний освітлювальний прилад кріплять до шинопровода, всередині якого 

розташовані мідні, ізольовані один від одного шини. Трековую систему можна 

монтувати на будь-якій висоті, змінювати і додавати до неї трекові світильники, 

регулювати кут їх нахилу, а також змінювати площу освітлення. 

Джерелом світла служить один потужний світлодіод типу COB. 

Переваги 

Світлодіоди споживають дуже мало енергії. 

Термін служби світлодіодів складає близько 40 000 годин. 

Світлодіоди практично не втрачають якості світлового променя. 

Світлодіоди не випромінюють інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання , що робить їх 

безпечними для очей. 

Світлодіоди не містять у своєму складі ртуті та інших шкідливих речовин , екологічно безпечні і не 

вимагають спеціальної утилізації. 

Світлодіоди не нагріваються і не виділяють тепло в навколишнє середовище. 

Світлодіоди забезпечують миттєве включення світильника і працюють без мерехтіння. 

Установка. 

Увага: перед установкою світильника перевірте його справність. 

Спочатку змонтуйте шинопровід на стелі/стіні або на тросах в залежності від вашої потреби.  Живлення  

на контакти шин треку подається через спеціальний адаптер (токоподводящий роз'єм), що вставляється з 

торцевої частини шинопровода і надійно фіксується гвинтом. Вимкніть стум в мережі та приєднайте 

дроти електромережі до токоподводящого роз'єма. Увімкніть струм в електромережі. 

Для підключення трекового світильника, досить вставити його адаптер в паз шинопровода знизу і 

"замкнути" фіксуючим важелем.  

Комплектація: 

 Світильник, комплект кріплення, інструкція. 

Виробник залишає за собою право вдосконалювати конструкцію, змінювати дизайн, що може не 

знайти відображення в цій інструкції. 

Примітка: 
Кольорова температура  -  4000К .  Клас енергоефективност і  –  А+. Коеф. потужності  >0.9 .   

Клас захисту - I I .  Матеріал -алюминий .  Номінальний ресурс -40000  год.  

Світильник необхідно зберігати і застосовувати у сухому приміщенні. 

Гарантія на світлодіодний світильник - 24 місяці (за умови дотримання користувачем правил експлуатації світильника). 

Відповідає вимогам ДСТУ IEC60598-2-1:2002, ДСТУ ІЕС60598-2-5:2002, ДСТУ ІЕС61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-

3-3:2004, ДСТУ IEC 61547-2001. 

Термін придатності-необмежений. Шкідливих речовин не виявлено. Дата виготовлення вказана на виробі. 

Технічні дані: 
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мм 

10 170-265/50 IP20 COB 800 24° 80 195 90 72 

20 170-265/50 IP20 COB 1600 35° 80 248 120 100 

30 170-265/50 IP20 COB 2400 35° 80 248 120 100 
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