
Керівництво 
з експлуатації

e.halogen

Прожектори галогені

Модель e.halogen.
150

e.halogen.
move.

150

e.halogen.
500

e.halogen.
move.

500

e.halogen.
1000

e.halogen.
1500

B, мм 137 137 183 183 270 345
H, мм 102 102 162 162 213 241
H1, мм 180 193 258 265 305 370
W, мм 87 125 110 128 131 165
Відстань між отворами 
на сталевій консолі, мм 55 70 110 150

Під’єднуємий дріт 0,75-1,5

8.1. В разі виходу прожектора з ладу під час гарантійного терміну, при повному дотриманні правил його експлуатації, 
споживач пред’являє претензії в установленому порядку.

8.2. Постачальник зобов’язується відремонтувати або замінити бракований товар згідно чинного законодавства.
8.3. Гарантійний термін  експлуатації – 1 рік із дня продажу прожектора.
8.4. Вихід з ладу лампи не є виробничим дефектом прожектора.
Виробник не несе відповідальності за надійну працездатність виробу якщо він експлуатувався з продукцією 

сторонніх виробників.

8. Гарантійні зобов’язання

Постачальник: Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 27-А, буд. «В»

тел.: +38 (044) 500-9000 (багатоканальний) 
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата продажу:  «_____»________________ 20___р.         
 
Прізвище, ім’я та по батькові продавця:
______________________________________________________________________________________

Підпис продавця:  

________________________________
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e.halogen e.halogen.move

6. Контроль та налаштування (для прожекторів з датчиком руху)

5. Монтаж

L — коричневий
N — синій
    — жовто-зелений

Прожектор e.halogen.150. e.halogen.500. e.halogen.1000. e.halogen.1500.

Типи ламп

e.halogen.line.
j78.220.100

e.halogen.line.
j78.220.300

e.halogen.line.
j78.220.1000

e.halogen.line.
j78.220.1500

e.halogen.line.
j78.220.150

e.halogen.line.
j78.220.500

e.halogen.line.
j78.220.200

Тип решітки e.halogen.grill.150 e.halogen.grill.500 e.halogen.grill.1000

1 2

1.1. Прожектори галогенові e.halogen та e.halogen.move виготовлені з високонапорної алюмінієвої відливки, 
обладнані сталевою консоллю та можуть поставлятися з датчиком руху. Датчик руху керує включенням/вимкненням 
прожектора в залежності від настройки регуляторів.

1.2. Призначені для застосування зовні і в приміщеннях для освітлення  промислових та побутових об’єктів 
загального призначення: під’їздних доріг, фасадів будівель, гаражів, складських приміщень і т. і.

1.3. Прожектори можуть встановлюватися на опорну поверхню з займистого матеріалу.

Відповідає: ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ EN61547: 2012, 
ДСТУ IEC 62560:2012.

5.1. Розпакувати прожектор.
5.2. Відкрутити гвинт на фронтальній частині, відкинути кришку корпусу вниз.
5.3. Вставити цоколь лампи в паз одного утримувача. Стиснувши пружину до упору завести вільний цоколь 

лампи в інший утримувач, ослабити натиск і обережно відпустити. 5.4. Закрити кришку корпусу, закрутити гвинти.
5.5. Відкрутити гвинти і відкрити задню кришку клемної коробки, завести кабель всередину через кабель-ввід 

і підключити до клемної колодки згідно мал.1, де N - нейтраль, L - фаза,     - заземлення.
Затягнути гвинти для забезпечення надійного контакту.
5.6. Закрити кришку, закрутити гвинти.
5.7. Прикріпити підставку прожектора до поверхні.
5.8. При необхідності, очищення скла або корпусу проводити лише після його повного охолодження 

за допомогою м’якої губки, змоченої в спиртовому розчині.
Увага!
Максимальна висота монтажу: 2,5 м.
Безпечна відстань:
— між корпусом прожектора на стіні та навісом — 300 мм (не закріплювати на навісі);
— між боковою частиною корпусу  прожектора і стіною — 100 мм;
— між фронтальною стороною і об’єктами — не менш 1 м.

6.1. Обережно оберніть регулювальники чутливості (SENS) та таймера (TIME) проти годинникової стрілки 
до упору (див. мал.2). Створити (імітувати) рух в області спрацьовування датчика. Лампа буде світити близько 
1 хв., потім відключиться. При повторній появі в цій області – освітлення знову включиться.

6.2. Поворотом регулювальників за годинниковою стрілкою встановити бажану чутливість (SENS), інтервал 
включення (TIME) і освітленості (LUX).

6.3. Встановити положення датчика по горизонталі поворотом на кут до 85° ліворуч або праворуч від 
центральної осі прожектора.

6.4. Встановити кут необхідного нахилу датчика поворотом по вертикалі на кут до 5° вгору або вниз на кут до 90°.
6.5. Зафіксувати датчик, закрутивши пластмасовий фіксатор до упору.

1. Призначення

2. Технічні характеристики

3. Комплектність поставки

4. Техніка безпеки

Увага! При роботі прожектору скло і корпус істотно нагріваються, тому слід запобігти можливості дотику до 
його скла в момент експлуатації.

2.1. Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц.
2.2. Тип цоколю ламп: R7s.
2.3. Ступінь захисту від зовнішнього впливу: IP54.
2.4. Температура експлуатації: -45…50°С.
2.5. Клас захисту від поразки електричним струмом: I.
2.6. Кут чутливості датчика руху: 120°.
2.7. Час перемикання датчика руху:  від 8 сек. до 16 хв.
2.8. Чутливість датчика руху: 3 -12 м.
2.9. Регулювання освітленості: Сутінковий час доби.
2.10. Типи ламп та решіток:

4.1. Не допускається експлуатація прожекторів без заземлення або з пошкодженою ізоляцією дротів і місць 
з’єднань, а також прожекторів із розбитим склом.

4.2. Інсталяція встановлення, ремонт і обслуговування прожектора можливі лише при відключеному живленні.
4.3. Забороняється відкривати працюючий або неохолоджений прожектор.
4.4. Заміна ламп, усунення несправностей можливо проводити не раніше чим через 20 хвилин після 

відключення напруги.
4.5. Заміну ламп проводити лише в бавовняних рукавицях, з метою запобігання попадання бруду, поту або 

жиру на поверхню лампи.

— Прожектор — 1 шт;
— Упаковка — 1 шт;
— Керівництво з експлуатаціі — 1 шт.
Галогенна лампа в комплект не входить!

7. Габаритні та монтажні розміри
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