
HALOGEN ROBOCZY 27W 9xLED 12-24V 
MODEL: ZD21

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Lampa robocza LED rozpraszająca, z 9 halogenami 3W o łącznej mocy 27W. Idealny i energooszczędny sposób 
doświetlenia miejsca pracy. Przysłuży się w każdych warunkach, nawet trudnych warunkach - zarówno stacjonarnie jak i 
mobilnie dzięki certyfikatowi IP67 oraz niskiemu napięciu zasilania (12-24V).

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Energooszczędne doświetlenie miejsca pracy. 
• 9 halogenów LED 
• Moc łączna: 27W 
• Moc 1 halogenu LED: 3W 
• Siła światła: 2200 lumenów 
• Barwa światła: zimna biel 
• Wodoodporna i wstrząsoodporna! Idealna do pracy w trudnych warunkach, także zewnętrznych. Klasa IP65 

(standardowa ochrona przed zachlapaniem i strumieniem wody)
• Temperatura pracy: od -40 do +50 stopni Celsjusza. 

Specyfikacja:

• Materiał: PVC i aluminium
• Zasilanie: 12-24 V 
• Wymiary: 106 x 40 x 125mm 
• Długość kabla: 40cm 
• Klasa odporności: IP65
• Kolor obudowy: czarny 

W zestawie:

• 1 lampa LED z 9 halogenami. 
• 1 zestaw śrub i podkładek do montażu lampy.

2. Instalacja i uruchomienie
Produkt przeznaczony jest do oświetlania pomieszczeń wewnątrz lub obiektów na zewnątrz. Skutecznie doświetla 
przestrzeń roboczą we wnętrzach budynków. Lampę należy solidnie zamocować w wybranym miejscu, upewniając się, że
przewód elektryczny nie jest pod napięciem, a następnie solidnie połączyć i zaizolować przewód połączeniowy (2 kable 
koloru czerwonego + i czarnego -) z przewodem doprowadzającym prąd elektryczny.

-> Przed instalacją  koniecznie odłączyć źródło zasilania na czas instalacji!

Oznaczenia kolorów przewodu połączeniowego:
– czerwony: plus +
– czarny: minus -

• Nie zaleca się instalacji urządzenia w pobliżu grzejników, wentylatorów ani innych obiektów gdzie mogą pojawiać się 
gwałtowne zmiany temperatury otoczenia.
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W celu zamontowania lampy należy:

1/. Solidnie i bezpiecznie zamontować lampę w wyznaczonym miejscu.
2/. Odłączyć zasilanie w sieci elektrycznej za pomocą bezpiecznika lub włącznika głównego.
3./ Podłączyć 2 przewody lampy (plus i minus) do instalacji elektrycznej.

• Przed instalacją  koniecznie odłączyć źródło zasilania na czas instalacji!

W celu zaizolowania przewodu dobrze jest użyć koszulki termokurczliwej która zaciska się na izolowanym przewodzie pod 
wpływem ciepła (np. zapalniczki). 

Zapobiegnie to przypadkowemu porażeniu prądem oraz uszkodzeniu kabla w wyniku jego np. zawilgocenia. 

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej 
eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników. 
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami.
3. Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.
4. Nie dotykać nieizolowanych przewodów instalacji elektrycznej – może to grozić porażeniem prądem!
5. Nie zanurzać w wodzie! Lampa jest zasilana pradęm elektrycznym, posiada ochronę przed zachlapaniem i 
strumieniem wody, nie przed zanurzeniem jej!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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