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Popis výrobku a použitie
LM102 Letecké prekážkové návestidlo strednej svietivosti typu B 
sa používa na označenie výškových budov pre výstrahu pre 
pilotov. Môže pracovať v pracovnom režime červeného 
blikania / stáleho svietenia v noci: A v kombinácii s výkonným
LED zdrojom svetla, optickou a systémovou riadiacou 
technológiou umožňuje spĺňať aj najnáročnejšie aplikácie. 
Vhodné pre veže, komíny, vysoké budovy, mosty, 
veľké stavebné stroje, veľké prístavné stroje, výrobu veterných 
turbín a ďalšie potenciálne nebezpečné prekážky v leteckej doprave. 
Vhodné pre vonkajšie prostredie. 

Vlastnosti:
Odliatok z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou elektrostatickým práškovým postrekom
 má dobré vlastnosti proti vibráciám a korózii. 
Anti-UV a nárazuvzdorný kryt PC; Úroveň horľavosti: UL94V-2
LED svetelný zdroj, dlhá životnosť a nízka spotreba energie
Profesionálny dizajn EMC, anti-elektromagnetické rušenie
Odolnosť proti vetru:> = 240 km / h 
Detekcia poruchy s výstupom. (NO / NC voliteľné) 
Funkcia synchronizácie (GPS) 

Špecifikácia
Medzinárodná n.

Elektrické parametre Mechanické parametre
Vstupné napätie 
Poruchový alarm 
Priemerný výkon 
Spotreba 
Maximálny výkon 
Prepätie blesku 

Elektrostatický výboj

Teplota skladovania
Prevádzková teplota
Vlhkosť

IP
Váha
Pripojenie Kábel dĺžky 1 m

Optické parametre
Svetelný zdroj
Farba červená
Pracovný režim Blikanie
Životnosť
Horizontálny uhol
Vertikálny uhol
Frekfencia blikania
Doba bliknutia
Intenzita
Úroveň zap/vyp fotobunky 

(bez kondenzácie)

20/30/40/60FPM, trvalé svietenie; prednastavené 40FPM

Návod na inštaláciu
  Pevne upevnite svetlo skrutkami na daný povrch aby bolo pevne fixované.
Pri inštalácii sa držte mimo dosahu svetelného zdroja a súčasne sa uistite, či fotobunku
 nezakrýva blízky objekt.
Pred pripojením sa uistite, či sa napätie zdroja zhoduje s požadovaným napätím svetla.

Test funkcie synchronizácie GPS vo vonkajšom prostredí trvá asi 30 minút.
Podľa značky na štítku vedenia kábla žiarovky správne pripojte napájací kábel a výstražný vodič. 
Dbajte na polaritu kladného a záporného pólu jednosmerného napätia.

Štandardne je rýchlosť blikania nastavená na 40 FPM. Ak potrebujete inú, pred objednaním informujte dodávateľa. 
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Montážne rozmery a zapojenie
Rozmery v mm Rozmery v mm

Čítajte pozorne tieto inštrukcie, aby ste sa vyhli poškodeniu zariadenia počas manipulácie.

Poznámka: vstupné napätie špecifikovať pri objednávke
Obrázok 1 s funkcia alarmu hlásenia poruchy 

Poznámka: vstupné napätie špecifikovať pri objednávke
Obrázok 2 bez funkcie alarmu hlásenia poruchy 

Funcia alarmu hlásenia poruchy
* rele zapojenie v prípade poruchy

* rele zapojenie v prípade normálneho stavu

* Prosím uviesť pri objednávke požiadavku na funkciu alermu hlásenia poruchy

Popis funkcie detekcie poruchy 
Ak svetlo nefunguje alebo je poškodených viac ako 25% LED žiaroviek, bude svetlo vysielať poruchový alarm. 

Opatrenia
V prípade žiarovky s vysokým výkonom je vysoká povrchová teplota, nemožno ju zakryť. Vzdialenosť od objektu nesmie byť menšia ako 3 m, 
aby nedošlo k popáleniu alebo požiaru.

Časť výrobku je PC materiálu (ako kryt žiarovky a plášť žiarovky), takže nesmie prísť do kontaktu s organickými rozpúšťadlami, akými sú 
priemyselný alkohol, banánový olej, izopropanol, chlorid uhličitý, cyklohexanón a ďalšie, v opačnom prípade dôjde k vzniku korózie.

Neotvárajte sami žiadne súčasti svetla a pri práci so svetlom nehľaďte priamo do svetla, chráňte si oči.

Zaistite, aby sa podmienky okolitej teploty zhodovali s podmienkami pre tento výrobok. V opačnom prípade nebude fungovať správne.

Tento produkt je uzavretej konštrukcie, neprofesionálny personál ho nesmie rozoberať. V opačnom prípade spoločnosť neposkytuje
záruku.


