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Lampa AS LED
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Opis techniczny
Instrukcja montażu i eksploatacji

UWAGA!

            Przed przystąpieniem do pracy, należy  zapoznać się z niniejszą instrukcją.
            Za szkody wywołane nieprawidłowym użyciem urządzenia bądź nieprawidłową instalacją
            elektryczną potrzebną do jego zasilania producent nie odpowiada.
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1. Opis ogólny /Charakterystyka

Seria lamp ze źródłem światła LED dedykowana do pomieszczeń gospodarczych i przemysłowych, w których wymagana jest
wysoka szczelność, odporność na wnikanie pyłów oraz zwiększona odporność na działanie środków chemicznych.

Przeznaczona do stosowania w miejscach o specyficznych warunkach otoczenia.

2. Zastosowanie

Głównym przeznaczeniem lampy jest oświetlenie wszelkich pomieszczeń gospodarczych, między innymi kurników, gęsiarni,  

świniarni, królikarni, pieczarkarni i tym podobnych obiektów.

Lampa może być stosowana w halach montażowych i produkcyjnych, magazynach, przechowalniach, chłodniach, 

na parkingach, w korytarzach i ciągach komunikacyjnych.

3. Budowa lampy

a. Opis ogólny

Lampa wykonana jest z przeźroczystej rury poliwęglanowej (PC) zamykanej dwoma rozprężnymi korkami wykonanymi z mieszanki

standardowym dławikiem PG11.

b. Wymiary

Ø 

L

Moc źródła światła LED Ilość modułów L Ø 
18W 2 1510 70
18W 2 lub 3 910 70
30W 4 1510 70

c. Mocowanie lampy

Lampa wyposażona jest w standardowy zestaw uchwytów montażowych umożliwiający zamocowanie jej bez niebezpieczeństwa
utraty szczelności. W skład zestawu montażowego, zależnie od podtypu lamp, wchodzą dwie obejmy wykonane z poliwęglanu 
wzmocnionego szkłem (do powieszenia lampy na suficie/ścianie) lub uchwyt metalowy (do powieszenia lampy w pozycji pionowej).
Do powieszenia lampy na suficie/ścianie należy stosować wkręty M5 w zależności od podłoża, z kołkami rozporowymi lub bez. 

poliwęglanu wzmocnionego szkłem w kolorze jasno szarym, korki uszczelnione są oringiem z kauczuku NBR oraz zakończone

Wszystkie lampy serii AS LED mogą pracować w temperaturze od -30 do +40°C.
Lampa może być wykonana w wersji ściemnialnej.



d. Warunki stosowania

Lampy są przeznaczone do instalacji stałych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Lampy można zanurzać w wodzie do maksymalnej głębokości 1m.

4. Obsługa, konserwacja i montaż

a. Obsługa

Wykonywanie czynności mających na celu zapewnienie poprawności i bezpieczeństwa pracy poprzez: odpowiednie ich użytkowanie

odbiory, montaż i demontaż, wykonywanie oględzin, przeglądów, konserwacji oraz ocenę stanu technicznego.

Obsługa lamp może być dokonywana tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia.

b. Montaż, konserwacja, naprawy i przeglądy

PRZED ODŁĄCZENIEM USZKODZONEJ BADŹ NIESPRAWNEJ LAMPY NALEŻY 
BEZWZGLĘDNIE WYŁĄCZYĆ ZASILANIE

Montaż i wymiana  lamp może być dokonywana tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Przed wymianą lampy należy przeprowadzić jej oględziny. Nie wolno montować uszkodzonych lub niesprawnych lamp.

Lampa posiada źródło światła LED które jest zamontowane na stałe, ewentualna wymiana źródła światła LED może 

zostać dokonana tylko i wyłącznie przez pracownika serwisu producenta lampy.

Lampa jest dostarczana przez producenta w postaci zmontowanej i gotowej do montażu, posiada wyprowadzone

Przed montażem należy upewnić się że dławice kablowe są odpowiednio zaciśnięte.

Jeżeli zewnętrzny przewód giętki jest uszkodzony,  może być wymieniony tylko przez producenta lub jego serwisanta. 

W żadnym wypadku nie należy rozkręcać lampy (ingerencja grozi utratą gwarancji).

Wszystkie naprawy mogą być dokonywane jedynie przez producenta lamp lub autoryzowany serwis.

Nie należy dopuszczać do nadmiernego gromadzenia się pyłu i kurzu na oprawie.

Oprawę lampy można myć strumieniem wody z zastosowaniem detergentów.

c. Przyłączenie zasilania do lamp

Przy przyłączaniu zasilania należy zachować szczególną ostrożność. 

Należy starannie dokręcić przewody zwracając szczególną uwagę na to aby odpowiednie przewody zostały podłączone

Rys.1 Rys.2

na zewnątrz przewody typu Y, którymi należy ją przyłączyć do instalacji elektrycznej.

do właściwych linii przyłączeniowych (L, N, PE,) Rys.1  (L, N, PE,  KOM-A, KOM-B)- w wersji ściemnialnej Rys.2

Lampy w wersji ściemnialnej współpracują tylko z dedykowanym sterownikiem SL-AS LED



Każda lampa posiada wyprowadzony przewód przyłączeniowy 5x 1,5mm² o długości 1m. Istnieje możliwość

wyprowadzenia przewodu o dowolnej długości zgodnie z preferencjami użytkownika, istnieje również możliwość

wyprowadzenia przewodu po obu stronach lampy (przelotowo).

Wyprowadzony przewód uszczelniony jest dławicą PG11, która gwarantuje utrzymanie szczelności lampy

na poziomie stopnia szczelności IP68. W celu zapewnienia szczelności w miejscu przyłączenia 

zachowanie szczelności na poziomie IP68.

Przyłączenie lamp do sieci energetycznej powinno zostać dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i regulacjami prawnymi oraz z uwzględnieniem danych wynikających ze specyfikacji technicznej produktu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc Lampy

21W 34W

  Znamionowe napięcie wejściowe 230V +-10% AC

  Częstotliwość sieciowa 50Hz

  Prąd zasilania (230V)      0,10A  0,16A

  Moc wyjściowa źródła LED        18W   30W

  Straty mocy        <3W   <4W

  Współczynnik mocy  (PF)       >0,50 >0,90

  Sprawność       >86% >88%

  Zużycie energii w stanie czuwania <0,3W

  Napięcie pracy diod LED 24 V

  Prąd  diod LED 0,75A 1,25A

  Diody LED Osram DURIS E5,P5

64szt – 21W i 128szt – 34W  (+8szt niebieskie- opcja)

  Maks. Liczba urz. przy bezpieczniku 16A (RCD 30mA) 60szt

MS-1  0-100%

  Komunikacja przewodowa Tak 2x 1,5mm2

  Zabezpieczenie przeciążeniowe Aut. odwracalne

  Zabezpieczenie przed przegrzaniem Aut. odwracalne

  Trwałość źródła LED

  Max. temp. Otoczenia -20+45°C

  Temperatura przechowywania -35 +85°C

  Klasa ochronności II
  Stopień ochrony IP IP68
  Stopień ochrony IK IK10

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
 celu ulepszenia produktu.

drugiego końca przewodu do instalacji elektrycznej, należy stosować puszki, złącza, dławnice gwarantujące

  Interfejs ściemnialny

50 000h przy 25°C

IP68 IK10 II LED RoHs



WYKONANIA / TYPOSZEREG- SPECYFIKACJA

Typ CRI [Ra] Masa [kg]

LD2XBC - 2 18 21 115 2304 3000 >80 1510x70 120 1,8

LD2XBZ - 2 18 21 115 2304 4000 >80 1510x70 120 1,8

LD2XBCS T 2 18 21 115 2304 3000 >80 1510x70 120 1,8

LD2XBZS T 2 18 21 115 2304 4000 >80 1510x70 120 1,8

LD2XBNCS
T 2

18 21 115 2304 3000 >80 1510x70
120 1,8

Niebieskie 4 1510x70

LD2XBCZCS
T 2

18 21 115 2304 3000 >80 1510x70
120 1,8

Czerwone 4 1510x70

LK3XBC - 3 18 21 115* 2304* 3000 >80    910x70 360* 1,3

LK3XBZ - 3 18 21 115* 2304* 4000 >80    910x70 360* 1,3

LK3XBCS T 3 18 21 115* 2304* 3000 >80    910x70 360* 1,3

LK3XBZS T 3 18 21 115* 2304* 4000 >80    910x70 360* 1,3

LK2XBC - 2 18 21 115 2304 3000 >80    910x70 120 1,4

LK2XBZ - 2 18 21 115 2304 4000 >80    910x70 120 1,4

LK2XBCS T 2 18 21 115 2304 3000 >80    910x70 120 1,4

LK2XBZS T 2 18 21 115 2304 4000 >80    910x70 120 1,4

LD4XBC - 4 30 34 115 3904 3000 >80 1510x70 120 2,0

LD4XBZ - 4 30 34 115 3904 4000 >80 1510x70 120 2,0

LD4XBCS T 4 30 34 115 3904 3000 >80 1510x70 120 2,0

LD4XBZS T 4 30 34 115 3904 4000 >80 1510x70 120 2,0

SPOSÓB OZNACZANIA TYPU LAMPY

* - lampa w trakcie badań fotometrycznych

Dariusz Janiak

05-860 Płochocin

Tel.+48 22 722 59 81, +48 660 753 930

Regulacja  
jasności

Ilość mod. 
LED

Moc LED 
[W]

 Moc    
oprawy    

[W]

Skutecz
ność  
[lm/W]

Strumień 
oprawy [lm]

Temp.   
barwowa    

[K]

 Wymiary    
   [mm]      

L Hᴓ

Kąt 
rozsyłu°

LD – lampa długa
LK – lampa krótka

Przykładowo: LD 2X B C S xX – Ilość modułów LED
  B – białe led

lampa długa, 2 moduły, białe led, ciepłe światło, ściemnialna   N – niebieskie led
CZ – czerwone led
  S – ściemnialna
  C – ciepłe światło
  Z – zimne światło

Agropian System
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E-mail:agropian@agropian.pl
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