P³yta EvenLED
EvenLED to innowacyjne po³¹czenie najnowszej technologii wytwarzania tworzyw polimetakrylanowych
i punktowych miniaturowych Ÿróde³ œwiat³a w postaci diod LED wysokiej jasnoœci. To po³¹czenie da³o doskona³y
efekt œwiecenia du¿ych powierzchni z bardzo dobr¹ równomiernoœci¹ przy gruboœci zaledwie 20 mm.
Doskonale nadaje siê do podœwietlania szyldów, reklam i tablic informacyjnych.
EvenLED niesie ze sob¹ wszystkie zalety œwiat³a LED: niskie zu¿ycie energii, wysoka sprawnoœæ, d³uga
¿ywotnoœæ, odpornoœæ mechaniczna i na warunki zewnêtrzne.

DZIEÑ

NOC

wyklejka foli¹ translucentn¹, t³o foli¹ light-stop

KWIATY
wyklejka drukiem cyfrowym

BANKOMAT
wyklejka foli¹ translucentn¹

Parametry techniczne
p³yty 1000x1000 mm
Uwe
Iwe
P
Pf
Stopieñ ochrony
Strumieñ Ÿród³a œwiat³a
Liczba cykli w³¹cz/wy³¹cz
Temperatura barwowa œwiat³a
Trwa³oœæ oœwietlenia
Natê¿enie œwiat³a na powierzchni
Maksymalne wymiary
Zakres temperatury pracy

dwa boki
podœwietlane

cztery boki
podœwietlane

~ 230V AC, 50 Hz
170 mA
320 mA
23 W
45 W
0,6 C
IP 64
3000 lm
6000 lm
> 20000
6500 K
>50000 godz.
1200 lx
2400 lx
20x2000x3000 mm
-30° ÷ +50°C

Instalacja elektryczna i œrodki ostro¿noœci

W ca³ej instalacji wystêpuje napiêcie niebezpieczne. Instalacjê prowadziæ przy
od³¹czonym urzadzeniu od sieci. Instalacjê powinna wykonaæ osoba posiadaj¹ca
kwalifikacje do budowania instalacji elektrycznych 230V AC.

Uk³ad MPA jest elementem zabezpieczaj¹cym przed przepiêciami
w sieci energetycznej, zwarciem, przegrzaniem, przeci¹¿eniem
i wszystkimi innymi czynnikami o charakterze destrukcyjnym
dla oœwietlenia LED.
MPA nale¿y pod³¹czyæ (kierunek) zgodnie z opisem na obudowie.
£¹cz¹c MPA z p³yt¹ nale¿y zachowaæ zgodnoœæ kolorów.
Nie wolno pod³¹czaæ p³yty wprost do sieci 230V (z pominiêciem MPA).

P³yta
EvenLED

góra

Iwe = 0,45A
P.= 70W, PF 0,7
IP 65
MPA
= EVENLED

110

EVENLED

230V AC

Uwe~230V 50Hz

MPA EVENLED
wymiary 60x30x20 mm

z³¹czki kablowe

z³¹czki kablowe

dla zapewnienia pewnego kontaktu
tulejkê nale¿y wcisn¹æ wkrêtakiem
do dna (powinna byæ widoczna
w przeŸroczystej obudowie)

Transport, przechowywanie i instalacja
P³yta Evenled zbudowana jest z rdzenia w postaci p³yty PMMA i poliwêglanowych os³on
pe³ni¹cych rolê dyfuzora. Wewnêtrzna p³yta PMMA jest wra¿liwa na uszkodzenia
mechaniczne. Evenled powinien byæ transportowany i sk³adowany w pozycji pionowej
na d³u¿szym boku (gdy na krótszym boku jest wyjœcie przewodu zasilaj¹cego).
Standardowo wyjœcie przewodu znajduje siê w dolnym rogu i taka orientacja powinna
byæ zachowana przy instalacji docelowej, a to ze wzglêdu na otwory odwadniaj¹ce,
gdyby dosz³o do skroplenia pary wodnej miêdzy p³ytami. Wyprowadzenie przewodu
mo¿e znajdowaæ siê w dowolnym innym rogu. Nale¿y to zastrzec przy zamawianiu
wyrobu.

produkt polski
Producent: Sowar Sp. z o.o., ul. Ziemniaczana 15, 52-127 Wroc³aw, tel. 71 343-65-23, www.sowarled.pl

