
Magnetyczna lampa LED z baterią oraz czujnikiem ruchu 
Dostępna w wersjach 10” [235 mm / 240 lm] oraz 19” [402mm / 500 lm]  

 

  Najważniejsze cechy produktu: 

• Uchwyt magnetyczny 

• Czujnik ruchu IR (dioda podczerwieni) 

• Wygodna, kompaktowa konstrukcja 

• Wysoka intensywność światła 

• Doskonała zdolność rozpraszania ciepła 

• Regulowany kąt widzenia 

• Niskie zużycie energii 

• Niezawodność i stabilność 

• Wbudowane wysokiej jakości baterie litowo-jonowe 

• Zastosowanie do paneli elektrycznych / skrzynek przyłączeniowych, 

serwerowni, samochodów, kempingów oraz wielu innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja techniczna produktu   

Obudowa 

 

Aluminiowa obudowa / korpus z plastikowymi zaślepkami 

Ilość diod LED    

Kolor/funkcja CCT Ciepła biel 2700-3200K l  

 

Współczynnik oddawania 

barw CRI (Color-rendering) 

 

≥80 

 

Kąt luminescencji 120° 

Napięcie robocze DC 5V 

 

Moc światła  240 lumenów dla 10” lampy LED o długości 230mm  

500 lumenów dla 19” lampy LED o długości 402mm  

 

Zużycie energii 3W dla 10” lampy LED o długości 230mm 

6W dla 19” lampy LED o długości 402mm 

Spełnione certyfikaty CE, RoHS 

 

Sposób ładowania / 

połączenia 

Kabel USB 2.0 o długości 1.8m   

 

Skuteczna odległość 

działania czujnika ruchu 

3-5M 

Czas wymagany do 

skutecznego działania 

czujnika ruchu  

Czujnik działa w tryb czuwania przez 30 sec, a następnie 

powrót do normalnego działania.   

 

Działanie produktu Na początku należy włączyć przełącznik zasilania, czujnik ruchu 

zaświeci się na zielono, a dioda LED zapali się w trybie 

normalnego oświetlenia. Jeśli włączysz ponownie przycisk 

zasilania, lampa LED zacznie świecić w trybie oszczędzania 

energii. Poziom jasność tych obu trybów oświetlenia można 

dowolnie zmieniać. Natomiast, aby wyłączyć urządzenie, 

naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania przez 5 sekund. 

Model 
Napięcie wejściowe (V DC） Moc 

wejściowa 
Funkcja (1) Funkcja (2) 

 Min. Średnie    Maks. 

LB01-10LED 4.3 5 6.5 2.5W 
Czujnik ruchu na 

podczerwień 

2-pozycyjny przełącznik 

zasilania 

LB01-19LED 4.3 5 6.5 5W 
Czujnik ruchu na 

podczerwień 

2-pozycyjny przełącznik 

zasilania 



Dołączone akcesoria 

 

a. Kable USB o długości 1.8M do ładowania lampy.  

 

  

 

 

 

 

 

b. Żelazny uchwyt (o wymiarach 45*15*1.5mm. Materiał – żelazo, ocynkowane) 

 

 

c. Śruby montażowe (ST3.0*12, stal nierdzewna) 

 

 

d. Obustronna taśma klejąca (o wymiarach 45*15*1mm) 

 

 

Instrukcje montażowe 

 

 

Montując urządzenie zwróć uwagę na umiejscowienie głowicy sensora – światło 

powinno padać na osobę montującą produkt na maks. skutecznym dystansie od 3 do 

5m. Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby kąt luminescencji 

(padania światła) na żądaną powierzchnię / przedmiot wynosił około 120 stopni.       


