
 
 
 

 

 

СВІТОДІОДНА стробоскопічна лампа ELF 

Інструкція з експлуатації 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні відомості 

• Стробоскоп виконаний в пило- і вологозахищеному корпусі (IP 54). 
• Лінза стробоскопа ELF виконана з міцного, прозорого полікарбонату, завдяки якому стабілізує УФ та 
ІЧ-випромінювання і надає міцність виробу. 
• Стробоскопічна лампа оснащена регулятором частоти спалахів від 1 до 3 разів на секунду (регулятор 
являє собою резистор, що настроюється вручну). Регулятор оснащений пробкою, яка перешкоджає 
проникненню вологи і забезпечує герметичність виробу. 
• Для зручності монтажу обладнано роз'ємом, який з'єднує провід лампи довжиною 15 см з основним 
сполучним шнуром довжиною 10 см, це дозволяє легко і без участі монтажної бригади замінювати 
стробоскоп, роз’єднуючи його від основного живлення. 
• Наявність монтажного основи з отворами під саморізи або шурупи дозволяє встановлювати 
стробоскоп на рекламний об'єкт легко, замкнув стробоскоп з монтажною основою, при цьому 
приховуючи саме кріплення. 
 

Переваги 

- Зручна система монтажу, 

з сполучними роз'ємами 

- Висока інтенсивність 

спалвху 

- Можливість регулювання 

частоти спалаху ві 1 до 3-х 

секунд  



 
 
 

 

 

 

Опис роботи та застосування 

Діодна стробоскопічна лампа ELF, призначена для установки як всередині приміщення, так і на вулиці. 

Широко застосовується при оформленні фасадів казино, ігрових залів, барів, ресторанів, нічних клубів 

так як довільні імпульсні спалахи створюють динамічність та привертають увагу. 

Області застосування 

• інтер'єрне і зовнішнє оформлення розважальних центрів, барів, ресторанів, казино, ігрових клубів, 
вітрин магазинів 
• вуличні попереджувальні сигнали на небезпечних і ремонтованих ділянках доріг, будмайданчиках 

 
Вказівка заходів безпеки 

Не допускається попадання вологи на вихідні контакти (клеми) і внутрішні елементи приладу. 

Забороняється використання приладу в агресивних середовищах з вмістом в атмосфері кислот, лугів, 

масел і т.п. 

Підключення, регулювання та обслуговування приладу повинні виконуватися тільки кваліфікованим 

персоналом. 

При експлуатації необхідно дотримуватися вимог "Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів" і "Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів". 

Гарантія на виріб 

При нормальних умовах експлуатації гарантійний період виробу становить 12 (дванадцять) місяців з 

моменту поставки. У разі виявлення будь-якого дефекту виробу протягом гарантійного періоду ми 

замінимо вам безкоштовно несправний виріб на справний того ж типу, за умови, що ми перевіримо 

несправний виріб і переконаємося, що збій в роботі викликаний низькою якістю. 

В одному з таких випадків покупець не зможе скористатися гарантією: 

1. Виріб зіпсовано в результаті неправильної експлуатації 
2. Виріб зіпсовано в результаті розбирання виробу або його частин користувачем, без дозволу 
3. Корпус виробу пошкоджений або деформований 
4. Виріб зіпсовано в результаті некоректного підключення навантаження 
5. Параметри вхідної напруги не відповідають заявленому діапазону. 
 
Компанія не несе відповідальності за дії третьої сторони в результаті неправильного монтажу, 

неналежної експлуатації або користування пізніше гарантійного терміну 

 



 
 
 

 

 


