


ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
ULU-T сериялы көшеге арналған

жарықдиодты едендік сәулеттік шамдалдар
Жарықдиодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқаулармен мұқият 
танысып шығыңыз.
Жалпы мәліметтер
Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. 
Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның 
сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мақсаты
ULU-T сериялы көшеге арналған жарықдиодты едендік сәулеттік шамдалдар (бұдан 
әрі - шамдалдар) сәулеттік- көркемдік жарықтандыру үшін арналған: саябақтарды, 
парктерді, бульварларды, серуендер жолдарын, жеке меншік аймақтарды және т.с.с 
сәндік және бағыттық жарықтандыруға арналған.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары
Шамдалдың корпусы анодталған алюминийден жасалған.
    • Uniel шамдалы тербелістерге төзімді және желінің жиі қосылуына/ ажыратылуына 
және кернеудің ауытқуына сезімтал емес.
    • Олар пайдаланудың барлық мерзімі ішінде шамдарға қызмет көрсету және 
ауыстыруды қажет етпейді.
    • Жұмыста үзілісті қажет етпейді.
    • Жоғары беріктігі мен суға төзімділік - ІР65.
    • Кез-келген климаттық жағдайда жұмыс істеуге арналған.
    • Жұмыс температурасының диапазоны, С  -40°С-тан +75°С-қа дейін.
    • Шамдал номиналды жиілігі 50 Гц болатын 200-240 В айнымалы ток желісінде 
жұмыс істеуге арналған.
    • Арнайы құрылымы және қуатты алюминий корпусы жарық диодтарынан тамаша 
жылу беруді қамтамасыз етеді.
! Тиристорлы кернеу реттегіштері бар тізбектерде шамдалды пайдалануға тыйым салынады.

Негізгі параметрлері 
мен сипаттамалары 

Жарқыл түсі / түс температурасы, К 
Қуат, Вт 
Жарық ағыны, лм
Кернеу, В 
Жиілігі, Гц
Энергия тұтыну санаты 
Жарық ағынының бұрышы, *
Түс беру индексі, Ra 
Қуаттылық коэффициенті (cos g>)
Габариттік өлшемдері, мм 
Электрлік тоғымен зақымданудан қорғау классы, 
Жұмыс температурасының диапазоны, °С

Жеткізілім жиынтығы
    • Жарықдиодты шамдал - 1 дана; 
    • Бұрандалар мен дюпельдер - 4 дана;
    • Алты қырлы кілт - 1 дана;
    • Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / кепілдік талоны -1 дана.

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары. 
Сақтық шаралары
    • Жарықдиодты шамдалды монтаждау және қызмет көрсетумен байланысты жұмыстарды тек электр 
желісінің қуат көзі өшірілген кезде жүргізілуі керек.
    • Жарықдиодты шамдалды орнату және қосу электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, білікті 
электрикпен ғана жүзеге асырылуы керек.
    • Сымдар мен электр жалғау орындарының оқшаулағышы зақымданған жарық диодты шамдалдарды 
пайдалануға жол берілмейді.
    • Шамдал барлық пайдалану мерзімінде шамдарды ауыстыруды қажет етпейді. Шамдалдарды оптикалық 
жүйенің ластануына және механикалық зақымдалуына тексеру ұсынылады. Тазалауды сумен және/немесе 
шыныға арналған жуғыш заттармен жүргізу ұсынылады. Шамдал корпусын тазарту үшін еріткіштерді, 
химиялық белсенді заттарды және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Жоғары қысымды тазалау және 
жуу техникасын пайдаланбаңыз.
    • Шамдалдар жерге тұйықталуы керек.
    • Шамдалдарды ҚАҚ-сыз (қорғаныштық ажырату құрылғысы) қуат көзі желісіне  қосуға тыйым салынады 
    • Ашық шамдалды оған жауын-шашынның түсуінен қорғау жөнінде шаралар қабылдамай, жаңбыр, қар, 
тұман немесе жоғары ылғалдылық кезінде шамдалдарды монтаждауға тыйым салынады.
    • Шамдалдың әйнегін қатты заттардың күшті механикалық әсерінен қорғау керек.
Егер әйнек зақымдалған болса, оны ауыстырғанға дейін шамдалды қоспаңыз.

Монтаждау ережелері мен шарттары. 
Жұмысқа дайындық
    1. Нысанның жарықтандыру талаптарын ескере отырып, орнату орнын таңдаңыз.
    2. шамдалдың артқы қабырғасын алдын ала шешіп, алты қырлы кілттің көмегімен артқы пластикті қақпақты 
шешіңіз - 1-сурет. Қуат көзі қосылғаннан кейін (әрі қарай қараңыз) клемма арқылы (шамдалдың ішінде) негізді 
бұрамашегелердің бетіне бекітіңіз
(жиынтықта) - 2 сурет.
    3.  Монтаждау Электр қондырғыларын орнату ережелеріне сәйкес жүргізіледі
СО 153-34.20.120-2003. Шамдалды 220 В айнымалы ток желісіне
желілік кабельдің екі сымының көмегімен қосу:
қоңыр сымы - L (фаза), көк - N (бейтарап).
Фазалық сым 0,1 с іске қосу уақыты бар желіні қорғау автоматы арқылы қосылуы тиіс.
Жерге тұйықтау сымын қосыңыз (сары-жасыл).

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі
Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 36 ай бойы жарамды.
Істен шыққан шамдалдарды ауыстыру сату нүктесінде іске асырылады.
Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулар жоқ болған кезде сатып алған сәттен бастап 
жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдалдарға қолданылады. Мұндай шамдалдар ауыстырылуға 
жатады.
Ауыстыру шамдалды сынауды қамтиды.

Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:
механикалық бүлінулердің болуы; егер монтаждау және қосу жарықдиодты шам орындалды 
талаптарын электротехникалық қауіпсіздік; егер ақау пайда болып, нәтижесінде ережелерін сақтамау 
пайдалану, бөтен араласу, самостоятельжөндеудің; егер ақау салдарынан туындады батыру бұйымдар 
суға; мән-жайларпреодолимой күш (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т. б.); тиісінше пайдаланбау; 
болмашы деформация, шашыратқыштың түсін өзгерту  және басқа да табиғи физикалық қартаю 
белгілері бар бұйымдар;
Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда 

өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер 
бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа 
қолданылмайды.
Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз 
тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз!
Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!
Қызмет ету мерзімі 50 000 сағат.
Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары
Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау 
температурасы -40...+50°С, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. Ылғалдың бұйымға тікелей 
түсуіне жол бермеңіз.
Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, 
ылғалдың түсуінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды 
газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік 
биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен 
бірге кәдеге жаратуға болмайды.
Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар
Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына 
қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.h�p://www.uniel.ru
Сертификаттау
Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 талаптарына сәйкес келеді.

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337 , 
Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына 
жүгініңіз.

Өндіруші: Uniel Ligh�ng Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент 
Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Прови нс, 311100, ҚХР Қытайда жасалған, 
www.uniel.ru,www.uniel.shop, www.uniel.com
Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690013, Владивосток қаласы, Адмирал Кузнецов көшесі, 86-үй. 
Тел.: +7 (423) 273 77 18.
Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 
129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.


