
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

IP20

• LED
• 200-240V ~50Hz
• IP20

LED PANEL - NÉGYZETES
SPOT LED - PATRAT

206230
AL1002-06C

206240
AL1002-06C

206250
AL1002-06C

206232
AL1002-12C

206242
AL1002-12C

206252
AL1002-12C

206234
AL1002-18C

206244
AL1002-18C

206254
AL1002-18C

206236
AL1004-06C

206246
AL1004-06C

206256
AL1004-06C

206237
AL1004-12C

206247
AL1004-12C

206257
AL1004-12C

206238
AL1004-18C

206248
AL1004-18C

206258
AL1004-18C



VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Va multumim pentru alegerea produsul nostru!

(HU)
     
Használat  előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Csak szakember szerelheti!

A LED panel lámpatestek közös jellemzői, hogy a hagyományos mennyezeti világítótestek és fény-
csöves lámpatestek helyére fejlesztették ki, mindegyikük valamilyen tápegységet igényel a mű-
ködtetéshez. 
A lapos kivitelnek köszönhetően akár 5 cm mély álmennyezetekbe is beépíthetőek.

Üzembe helyezését csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti, csak le-
kapcsolt hálózati áram mellett! Üzembe helyezés során a csatlakozások érintésvédelméről gon-
doskodni kell! Soha ne építse olyan helyre ahol véletlenül bárki hozzányúlhat (pl. szekrény tete-
je)!
A készülék burkolatának megbontása TILOS és ÉLETVESZÉLYES! A burkolat megbontása a garancia
elvesztését vonja maga után.

A lámpatest csak a mellékelt tápegységre csatlakoztatva használható! Nem megfelelő tápegység
használata esetén a csatlakoztatott készülékek meghibásodhatnak, mely meghibásodásokra a ga-
rancia nem érvényes!

Csatlakoztatás:

Elõször a tápegység kisfeszültségű kimenetét kell a LED panelre csatlakoztatni. 
A LED panel és a tápegység csatlakozóval szerelt, így csak össze kell dugni a két csatlakozót.

A hálózati feszültség csatlakoztatása a tápegység megfelelő vezetékeihez: 
- L jelű sorkapocs: hálózati áram, fázis, barna vezeték. 
- N jelű sorkapocs: hálózati áram, nulla, kék vezeték.

Beépítés:

A süllyesztett kivitel gipszkarton álmennyezetekbe illeszthető, a falon kívüli felszereléshez válasz-
sza a falon kívüli változatot.

Élettartam: ~30 000h

Méret Teljesítmény Fényerő

Cikkszám

3000K (melegfehér) 4000K (természetes fehér) 6500K (hidegfehér)

Süllyesztett Falon kívüli Süllyesztett Falon kívüli Süllyesztett Falon kívüli 

120 mm 6W 320lm 206230 206236 206240 206246 206250 206256

170 mm 12W 780lm 206232 206237 206242 206247 206252 206257

225 mm 18W 1300lm 206234 206238 206244 206248 206254 206258



VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Va multumim pentru alegerea produsul nostru!

(RO)

Inainte de utilizare va rugam cititi instructiunile.
Poate fi montat numai de personal calificat.

Caracteristici comune ale panourilor cu LED este ca au fost dezvoltate pentru a inlocui  lămpile de
tavan convenționale și lămpile fluorescente ,toate acestea necesită o sursă de alimentare pentru
funcționare.
Datorita  designului plat pot fi montate in tavan fals, cu o adnacime de minim  5 cm.

Poate fi montat numai de personal calificat, dupa deconectare circuitului de la retea.
În timpul punerii în funcțiune,  tineti cont de contactul de  protecție!
Nu montati in locuri accesibile,(pe dulap)
Demontarea aparatului este INTERZISA si PERICULOASA! Demontarea aparatului duce la pierde-
rea garantiei!

Corpul de iluminat poate fi folosit numai cu sursa de alimentare livrata in pachet.
Daca se foloseste sursa de alimentare diferita, corpul de iluminat se poate defecta. 
Acesta nu face obiectul garantiei.

Conectare: 

Prma oara trebuie conectata sursa de alimentare la corpul de iluminat.

Conectarea tensiunii de alimentare la instalația electrică corespunzătoare:
Conector L- curent alternativ, firul maro fază
-Conector N- curent alternativ, firul albastru, nul

Instalare:
Varianta incastrabila este destinata montajului in tavan fals, iar varianta aplicata este destinata 
montajului pe perete.

Durata de viata: ~30 000h

Dimensiuni Putere Flux luminos

Numar articol

3000K (alb cald) 4000K (alb natural) 6500K (alb rece)

Incastrat Aplicat Incastrat Aplicat Incastrat Aplicat

120 mm 6W 320lm 206230 206236 206240 206246 206250 206256

170 mm 12W 780lm 206232 206237 206242 206247 206252 206257

225 mm 18W 1300lm 206234 206238 206244 206248 206254 206258



VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Va multumim pentru alegerea produsul nostru!

Producător/Importator/Distribuitor:
MENTAVILL SRL

540240 Targu Mures 
Str Gheorghe Doja nr. 197.

Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro 

Tara de origină: China

Gyártja és forgalmazza: 
MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár, 
Budai út 177.
Tel.:22/515-515; Fax: 22/515-510
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat.
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Ez a termék egy <G> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <G>.


