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Specyfikacja / Dane techniczne

Model

80

Temperatura barwowa

4000 K ± 150 K

Strumień świetlny*

100% - 860 lm

CRI
Współczynnik oddawania barw

≥ 80

Napięcie wejściowe

12 - 24V DC

Prąd wejściowy

Moc

Instrukcja podłączenia i montażu
lampy LED
BOSSPIO oraz SIMPIO
„80”

100% - 290mA @24V DC

100% - 6,9W @24V DC

Ilość diod LED

18

Typ LED

5630 Lexstar

Żywotność led**

≥ 40 000 godzin

Temperatura pracy

-20°C ÷ +55°C

Możliwość ściemniania

wLightBoxS

PWM

Vhi = 4-30V
f = 1kHz

* Wydajność źródła w rzeczywistych warunkach pracy, przy temperaturze otoczenia 25°C; uwzględnia straty optyczne; tolerancja strumienia 5%
(dotyczy samego modułu- płytki)
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** Przybliżony określony na podstawie czasu życia diod LED zgodnie z deklaracją producenta Lextar®
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Przeznaczenie
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Schemat podłączenia lamp

Lampa jest przeznaczona do użytkowego oświetlania ogrodzeń, ogrodów, alejek, podjazdów,tarasów, parkingów.

Lampa

• Solidna, stalowa obudowa zabezpieczona antykorozyjnie systemem DUPLEX, odporniejsza na uszkodzenia
• Nowoczesny wygląd
• Stopień szczelności Ip67
• Lampa BOSSPIO wyposażona jest w zasilacz o mocy 100W
• Kolorystyka: Antracyt. Inne kolory na zamówienie.
• Szeroki zakres napięcia zasilania (12-24V DC)
• Źródło światła - diody LED
• Długi czas eksploatacji
• Energooszczędność
• Płynna regulacja jasności 0-100% dzięki modułowi Wi-Fi wLightBoxS, który pozwala sterować oświetleniem za pomocą
smartfona

Zasilanie pozostałych lamp 24V DC
Przewód ziemny 4x1,5 mm2

Cechy

Ustawenie jasności i sprawdzenie przed zamocowaniem
Dobór zasilacza
+
PWM

PE

Lampę należy zasilać napięciem stałym w zakresie 12-24 V, przy czym zalecamy zasilanie 24V. Napięcie 12 V sprawdzi się jedynie
w przypadku niewielkich odległości (długości kabla do 20m).
Zasilacz 230VAC->24VDC musi mieć odpowiednią moc w zależności od ilości i mocy lamp obliczoną wg wzoru:

czarny

Przykładowe obliczenie mocy 10 lamp „80" ustawionych na 100% jasności:
6,9 x 10 x 1,25 = 86 W (24VDC/3,6A)
Zasilacz należy zakupić oddzielnie.
+

W lampie przewidziano możliwość regulacji jasności sterowanym za pomocą modułu Wi-Fi wLightBoxS

Żółto-zielony
popielaty lub biały



złączka instalacyjna
np. WAGO 224-112,
2273-203

 Przewody zasilania podłączyć do zacisków oznaczonych "Vin". Ważne jest zachowanie polaryzacji (+/-);
w przypadku odwrotnego podłączenia lampa nie zaświeci.

PE

 W zależności od długości kabla i obciążenia (ilości lamp) należy stosować odpowiednie przekroje
przewodów 4x1,5 mm2. Do obliczenia zastosować ogólnodostępne wzory, tabele lub kalkulatory. Dzięki
zastosowaniu stabilizatora prądu LED wewnątrz lampy - ilość światła emitowanego przez lampy będzie taka
sama, niezależnie od długości przewodów; warunek - napięcie na końcu kabla musi być wyższe od 12V.

PWM

Podłączenie powinien wykonać uprawniony elektryk.

Zasilanie lamp 24V DC
Przewód ziemny 4x1,5 mm2



-

Podłączenie

brązowy lub czerwony

MOC_ZASILACZA = MOC_LAMPY(100%) * ILOŚĆ_LAMP * 1,25

+

+

-

PE

PE

PE
L
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PWM

PWM

N

Zasilanie 230V AC
Przewód ziemny 3x1,5 mm2

1

230V AC

Błędne podłączenie (odwrotna polaryzacja, zasilanie) do zacisków PWM może spowodować
uszkodzenie nie podlegające gwarancji.
Nie wolno stosować dostępnych w handlu sterowników PWM przeznaczonych do regulowania
jasności pasków ledowych 12V. Podłączenie lampy do takiego sterownika spowoduje zniszczenie
elektroniki wewnątrz lampy nie podlegające gwarancji.

0,5-0,8 m



Montaż podstawy lampy do podłoża



Podłączenie zasilania do lampy BOSSPIO i
wyprowadzenie przewodów do lamp SIMPIO
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Nałożenie korpusu lampy i
skręcenie go z podstawą.
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