
LED Mennyezeti lámpatest 

Köszönjük, hogy a GAO termékét választotta! Kérjük olvassa el alaposan a mellékelt használati útmutatót! 

Figyelmeztetés! 
•A szerelést csak szakember végezheti, feszültségmentes állapotban!
•Ne lépje túl a technikai adatokban szereplő paramétereket! 

Termék leírása 
Jelen LED mennyezeti lámpa, a legújabb LED fényforrással van szerelve, mely által jelentős energiamegtakarítás érhető el. 
A LED által kibocsátott fény, erőteljesebb a hagyományos izzóéknál, azonban jelentősen kevesebbet fogyaszt és  
sokkal hosszabb az élettartama. 
Kérem vegye figyelembe, hogy a lámpatestben a LED fényforrások nem cserélhetők! 

TECHNIKAI ADATOK: 

Felszerelési útmutató: 

Figyelem! 

•Csak szakember szerelheti!
•Működési feszültség: AC 180 – 265V.
•A szerelés megkezdésekor áramtalanítson! 
•Csak beltéri használatra!

Megjegyzés: 

•A lámpatestet ne helyezze zárt dobozba,
hagyja a lámpatestet szellőzni.

•A szerelés megkezdése előtt áramtalanítson és 
biztosítsa,hogy a szerelés ideje alatt ne lehessen az
áramot visszakapcsolni.

Garancia 
•A szakszerűtlen szerelés által okozott károkért,

a felelőséget nem vállaljuk.
•A termékre az értékesítés napjától számított

2 év garanciát vállalunk.
•A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen szerelés által

okozott károkra.

Kivitel: AC180-265V, 50 Hz /12W, 18W, 24W 

Típus: 6980H, 6981H,  6982H, 7062H, 7063H 

Model:  6980H 6981H 7062H 6982H 7063H 

Teljesítmény:  12W  12W  18W 18W 24W 

Fényáram:  780lm  780lm  1170lm  1170lm  1608lm  

Színhőmérséklet: 3000K 4000K 3000K 3000K 3000K 

Mozgásérzékelő: - - - X - 

Méret:  260x95mm  260x95mm  330x100mm  330x100mm  380x100mm  

Sugárzási szög:  120
o 

Szín visszaadási 
index(CRI):  

80 

Környezeti 
működési 
hőmérséklet:  

-20°C ~ +35°C  

Védelmi osztály:  IP20  

Importőr/Importeur: EverFlourish Hungary Kft H-1117 Budapest Hunyadi János út 14. 
 Származási hely: Kína  Made in China 



LED Mennyezeti lámpatest mozgásérzékelővel Típus:  6982H  

Mozgásérzékelő tulajdonságai és beállítása mozgásérzékelő modullal szerelt kiviteleknél 

Technikai adatok: 
Üzemi feszültség: 12V DC 
Átmenő teljesítmény: 0.5mW Max 
Működési frekvencia: 5.8 GHz ±75 MHz 
Felszerelési magasság: 3-4m javasolt (6m Max.) 
Érzékelési távolság: 12m-ig 
Érzékelési szög:  falra szerelve 150° 

mennyezeten 360° 
Működési hőmérséklet: -35℃~60℃ 
Tárolási hőmérséklet: -40℃~80℃ 
Védettség: IP20 

A mozgásérzékelő modul oldalán lévő 8 kapcsolóval (párosával)  
az alábbi paraméterek állíthatók: 

Érzékelési tartomány: 100%/ 75%/ 50%/ 25% 
Működési idő: 5s/ 90s/ 3min/ 10min 

Alkonykapcsoló: 5lux/ 15lux/ 50lux/ +∞ 
Késleltetett kikapcsolás: 0s/ 30s/ 10min/ +∞ 

Érzékelési tartomány (Detection Area) 
Az 1-2 es kapcsolók  megfelelő kombinációjú kapcsolásával az 
érzékenységi terület a 4 lehetőség valamelyikére állítható: 
100%, 75%, 50%, 25% 

Működési idő (Hold Time) 
A 3-4 es kapcsolók kombinált kapcsolásával az utolsó 
mozgásérzékelést követő világítási időtartam a 4 lehetőség 
valamelyikére állítható: 
5mp, 90mp, 3perc, 10perc 

Alkonykapcsoló (Daylight Sensor) 
Az 5-6 os kapcsolók kombinált kapcsolásával a környezeti fényviszonyoknak megfelelően, az 
alábbi 4 lehetőség valamelyikére be tudjuk állítani, hogy világosban is, vagy csak sötétedéskor 
kapcsoljon be az érzékelő. 

+∞ állandó üzem , 50 Lux alkonyati, 15 és 5 Lux esti fényviszony 

Késleltett kikapcsolás (Operating Mode/ Twilight Time) 
A 7-8 as kapcsolók kombinált kapcsolásával az alábbi 4 lehetőség valamelyikére beállítva 
késleltethetjük a lámpa teljes kikapcsolását. Ilyenkor csökkentett fénnyel, a beállított ideig 
még működik a lámpatest a következő mozgás érzékeléséig.  

0mp, 30mp, 10perc, +∞ állandó üzem 

Importőr/Importeur: EverFlourish Hungary Kft H-1117 Budapest Hunyadi János út 14. 
 Származási hely: Kína  Made in China 


