
 
 

 

МОЩНИ ИНДУСТРИАЛНИ LED ОСВЕТИТЕЛИ 
 

 серия OMEGA HBs Pro 
 
 

ОПИСАНИЕ и ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

                         

 
Описание: Серията мощни индустриални LED осветители OMEGA HBs Pro са асемблирани с последно поколение ефективни и 
дълготрайни SMD LED от NICHIA, захранващи блокове MEANWELL и специално проектирани елегантни алуминиеви корпуси за 
ефективно охлаждане. Общата им ефективност надхвърля 100lm/W, имат степени на защита IP65 и IK10 и експлоатационният им 
живот е над 50 000 часа (L70). Предлагат се с мощност 80W и цветни температури от 3000K до 6000K. Осветителите имат 
възможност за димиране (1-10V) и притежават Гаранция 5 години. 
 
Общи параметри: 

Околна работна температура:    -20°C до 45°C 
Габаритни размери и тегло:    Ф 248 x 155 mm ; 3.0 kg 
Захранващо напрежение:    100-277V AC ; PFC >0.95 
Степен на защита:    IP65, IK10 ( IP54 за 90° модели) 
Код за поръчка:     OMEGA HBs Pro – xxxW – xxxxK - Dxx  
 

 
         Забележка: Цветът на корпуса може да бъде Черен (стандартно), Бял или Сребрист. Уточнете при заявка ако е необходимо. 
 
 

Прочетете внимателно тази инструкция преди употреба! 
 

       
 

1. Задължително изключете захранващото напрежение преди монтаж, демонтаж, свързване или обслужване! 
2. Монтажът и свързването към електрическата мрежа трябва да се извърши от правоспособен електротехник. 
3. Закрепването се извършва с вградената монтажна скоба далеч от източници на топлина и запалими материали. 
4. Изводът за заземяване задължително трябва да е надеждно свързан към заземителния проводник на мрежата. 
5. Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате осветителите! Това нарушава гаранцията и е опасно за живота! 
6. При нормална работа, осветителите отделят топлина. Осигурете свободно пространство около тях за охлаждане. 
7. Осветителите излъчват силна светлина. Никога не гледайте директно в тях, особено от близко разстояние.           

 
 
 

 
Ако е необходимо, LED прожекторът или части от него, трябва да бъдат изхвърлени само на специално 
обозначени за целта места за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ( ИУЕЕО ).  
Не изхвърляйте в контейнери за обикновени и битови отпадъци.  

Модел Цвят 
Консумация 

(xxxW) 
Ъгли на излъчване 

(Dxx) 
CCT(K) 
(xxxxK) 

Интензитет 
Замества 
камбана: 

OMEGA HBs Pro - 80W Бял 80W (max) 120° / 90° / 60° 3000 / 4000K / 5700K 8 000 lm 250W 


