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 230VAC, 50Hz, 50W 

 Valgusväljund  5000lm  

 CRI 80, neutraalvalge 

 Efektiivsus 100+ lm/W 

 Töötemperatuur -30..+60’C 

 IP40 

 mass  1.2kg 

 Paigaldusava diam 138..150mm 

 Garantii 5 a, kasulik eluiga >15aastat 

 Vastab CE, EN55015, EN61347, 

EN61547 nõuetele 

 

Comp50 on Cree SiC pooljuhtidel põhinev valgusti, millel on kõrgendatud kasutegur ning väga pikk eluiga. Valgusti 

on mõeldud paigalduseks ripplagedesse (kergpaneel, metall, perforeeritud, kips). Soovituslikud kasutuskohad: 

büroohooned, kaubanduskeskused, kaubanduspinnad, fuajeed, koridorid. Pikk eluiga ja garantii ning kõrge 

kasutegur (1.5 – 2 x kõrgem luminofoor ja Na valgustitest) tagavad madala käidumaksumuse ning praktikas 

olematud hoolduskulud. 

Paigalduseks puurige laepaneeli ava, soovituslik 

diameeter 145mm. Puhastage lõiketolm ja laastud 

tolmuimeja või harjaga. Ühendage valgustiga tarnitud 

pistik toitekaabli otsa. Ühendage pistik valgusti 

toitepesasse. Eemaldage valgusti esiklaasi hoidev 

metallklamber ning esiklaas. Vabastage fiksaatorite 

kruvid, nii et fiksaatorid liiguksid vabalt. Paigaldage 

lamp avasse, nii et fiksaatorid langeksid laepaneelile. 

Pingutage fiksaatorikruvid. Jälgige, et pingutusjõud ei 

oleks liiga suur, kuna vastasel juhul muljuvad 

fiksaatorid liigselt paneeli. 

Pingestage vooluahel, valgusti peab süttima ca 0.5s 

jooksul. 

 

NB!Ärge vaadake otse valgustisse. 

 

Valgusti on normaaltingimustes hooldusvaba. 
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Tellimine ja tähistused valgustil: 
Comp50 -  50W, 48 LED elemendiga valgusti 

4000K -  värvustemperatuur (ca 4000K – neutraalvalge, 5600K – külmvalge, 3000K – soevalge) 

80CRI -  värvusedastusindeks, mida kõrgem seda parem värvieraldus 

60 -  valgusvihu nurk (koonuse nurk servast servani) 

60M -  mattklaasiga valgusti (mattklaasi läbipaistvus 83%). Mattklaas ja läbipaistev klaas on vahetatavad 

 

 

 

Lisadetailid 
Valgusteid on võimalik komplekteerida jalaga ning 3 või 5 tähtpaigaldisena 
CFM -  normaalmõõdus kinnitusjalg 

CF3 -  keskseib 3 valgusti tähtpaigalduseks, kogumass ca 4kg 

CF5 -  keskseib 5 valgusti tähtpaigalduseks, kogumass ca 7kg  

 

Kogumass – lambid koos kinnitusklambritega 

 

Tähtkinnitusega valgustid on soovitatav tellida täielikult komplekteerituna, 

see säästab oluliselt paigaldusaega objektil 
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