
 LED Light

הוראות שימוש והפעלה 
 Model: FIREFLY E/S 240W-480W



תודה שרכשת את נורת FIREFLY במדריך זה ניתן למצוא את כל המידע הנחוץ להכרת גוף התאורה, מדריך זה מיועד 

למשתמש הקצה ולמתקין גוף התאורה FIREFLY ואנו ממליצים לקרוא בעיון את המדריך כולו לפני ההתקנה 
והשימוש במוצר. למידע נוסף יש ליצור קשר עם המפיץ הרשמי בכתובת/טלפון שלהלן: 

מ.כ סחר ירוק בע"מ 

החשמל 5 קדימה  

 09-8348534

 info@i-h.co.il

 www.i-h.co.il

השימוש הייעודי 

מוצר FIREFLY מיועד לתאורה מלמעלה של גידולים חקלאיים. כל שימוש החורג מהשימוש הייעודי המאושר, המתואר 

להלן ייחשב כשימוש שלא לפי הייעוד המוגדר. היבואנית אינה אחראית על נזקים שייגרמו כתוצאה משימוש שאינו 

תואם להנחיות, שגוי או שלא הומלץ ע"י היצרן. 

אמצעי זהירות והוראות בטיחות 

רק לאדם מוסמך לביצוע עבודה זו מותר להתקין את המוצר. -

חובה להתקין את המוצר בהתאם לתקנים הרלוונטיים התקפים כעת. -

לפני כל פעולה התקנה או תחזוקה של המוצר יש לנתק את החיבור למתח החשמל הכללי. -

אין לפתוח או לפרק את המוצר. פתיחת/פירוק המוצר כרוכים בסיכון, וביצוע אחת מפעולות זו מבטלת -

את תוקף האחריות. 

לאחר שהמוצר הותקן, אין בשום אופן להפנות מבט ישיר אל מקור האור, משום שמבט ישיר עלול -

להזיק לעיניים. 

משתמש הקצה אחראי להתקנה בטוחה ולשימוש נאות במוצר. אין אחריות על התקנה לקויה העלולה -

להזיק למוצר ו/או לרכיבים אלקטרוניים, או על כל נזק אחר שייגרם כתוצאה מהתקנה לקויה. 

מקור אור זה יתוקן או יוחלף רק ע"י אדם מוסמך לכך. -

mailto:info@i-h.co.il


התקנה  

תכולת המארז 
להלן תכולת המארז: 

2 פלטת לד  -
- Meanwell XLG-240-H-AB 2 דרייבר
 1 כבל חיבור עם מחבר C13, שחור -
2 מתלים -

 תליה המוצר  
יש לתלות את המוצר צורה אופקית בלבד.-

חיבור המוצר לחשמל 
חבר את כבל החשמל של המוצר לשקע החשמלי.-

התאמת עוצמת האור 
העזר בכפתור Output (W) כדי לכוון את עוצמת האור לרמה -

הרצויה. 
 הסקלה של כפתור Output (W) מציגה את ההספק המגיע -

לנורה.
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תקנים כלליים של המוצר, ומפרט טכני 

מכניקה 

  

מפרט חשמלי 

מפרט - גורמים נוספים 

תיאור המוצר

FIREFLY E/S 240W-480Wשם

דצמבר 2021תאריך יציאה לשוק

cm x 50 cm x 4mm 65מידות המוצר (גובה x רוחב x אורך)

7 ק"גמשקל המוצר

IP20 (מחזיר-אור פתוח)דרגת מיגון

Volt / 50Hz +/- 10% 230מתח ראשי

3 אמפ’ בהספק ומתח נומינלים של 480 וואט ו-230 וולטזרם כניסה

<Amp 40זרם מתפרץ

0.97<<מקדם הספק

Hz 50/60תדר  מתח כניסה

Two pieces of Meanwell XLG-240-H-AB power suppliesסוג דרייבר  

 0-25°Cטמפ’ הסביבה

5% ~ 85%, ללא עיבוילחות אוויר יחסית

CEסימון

שלוש שנים, שנה אחת על הדרייבר אחריות


