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TRI-PROOF lineárne svietidlo KNOB je vodotesné, prachotesné a mierne odolné voči korózií s najčastejším využitím v 
skladoch, na parkoviskách, v chladiacich boxoch a iných prostrediach, kde sú uvedené vlastnosti svietidla nutnosťou. 
Svietidlo je vyrobené z PC materiálu. Životnosť svietidla prevyšuje 60 000 hodín.

Vlastnosti
Vďaka otvárateľným krytom po stranách svietidla sa jednoduchšie dostanete ku kabeláži, čím pri montáži ušetríte až 

polovicu času  
2. Zapájanie bez použitia nástrojov vďaka ,,press" koncovkám.

Rovnomerný svetelný lúč, bez tmavých škvŕn a zrnitosti.
4. Vysoká účinnosť LED chipov, na výber 2 typy - 100lm/W a 130lm/W.
5. Vyrobené z PC, vysoká odolnosť voči vonkajším mechanickým nárazom, IK09
6. Vodotesné svietidlo, IP65.
7. Pracovné prostredie: od -40°C do 40°C.

Dva spôsoby montáže z ávesné alebo prisadené svietidlo.
Mierna odolnosť voči korózií

TRI-PROOF lineárne 
svietidlo KNOB

Popis produktu
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Pohybový senzor
Spínací senzor KNOB lámp dokáže zachytiť pohyb a jas z okolia.

Počas dňa je svetlo vypnuté  V prípade pohybu za zníženej 
viditeľnosti sa svetlo automaticky 
rozsvieti.

Po 5 minútach sa svetlo automaticky
vypne.

Diaľkový ovládač
Všetky parametre svietidla sa nastavujú za pomoci diaľkového ovládača, ktorý je potrebné zakúpiť samostatne. 
Model diaľkového ovládača
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Technické údaje:
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FARBA
ríkonNapájanieUhol Napätie
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S mliečnym sklom S mliečnym sklom a senzorom 
S vysokým výkonom/S vysokým výkonom a senzorom

Najčastejšie použitie
Sklady, parkoviská, chladiace boxy atď



Verzia

Inštalačné nákresy:

Verzia

Rozmery v mm

m
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Montážny držiak

Kotva 
Samorezné skrutky

 

Veľkosť vrtného otvoru 
pre prisadenie svietidla



UPOZORNENIE
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Kotva 

Samorezné skrutky

Závesné lano

Veľkosť vrtného otvoru pre zavesenie svietidla

1. Pred použitím si, prosím, prečítajte špecifikácie, aby ste sa uistili, že montážne prostredie 

zodpovedá hore uvedeným podmienkam.

2. Montáž môže vykonávať iba oprávnená osoba na inštaláciu el. spotrebičov.

3. Vypnite poistky a prívod el. energie!

4. Osvetlenie nenapájajte na iné napätie ako je uvedené.

5. Pred pripojením na zdroj napätia sa uistite, že je zariadenie vypnuté, aby ste zabránili 

zasiahnutiu el. prúdom.

6. Neodborná montáž môže ohroziť Vašu bezpečnosť.

7. Pracovné prostredie: od -20°C do 45°C.

8. Poškodené svietidlo prestaňte okamžite používať. 




