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1 Opis

PX806-T jest profesjonalnym oświetlaczem LED.

Dzięki zastosowaniu półprzewodnikowego źródła światła SSL LED typu 

COB stworzony został wysokiej klasy oświetlacz. Do jego najważniejszych za-

let należą: całkowity brak emisji promieniowania ultrafioletowego, śladowe ilo-

ści promieniowania podczerwonego, bardzo wysoki współczynnik oddawania 

barw CRI, duża jasność oraz niewielki pobór energii.

Urządzenie posiada uchwyt pozwalający na jego montaż do szynoprzewo-

dów GLOBAL Trac® Pulse Control z wbudowanym zasilaczem. Lampa urucha-

mia się wraz z pojawieniem się napięcia na szynoprzewodzie – działanie on / 

off.

W lampie zastosowano wysokowydajną diodę LED, dzięki czemu lampa 

wydziela niewielkie ilości ciepła.

Obudowa lampy umożliwia zmianę kierunku świecenia w dwóch osiach.

Do dokupienia możliwy jest osobno plaster miodu, dodatkowo użytkownik

może sam we własnym zakresie wymienić reflektor na inny.
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2 Warunki bezpieczeństwa

Ostrzeżenie! Przed zainstalowaniem, podłączeniem, używaniem

i serwisowaniem należy bezwzględnie zapoznać się z tym dokumentem.

Następujące symbole są używane, by podkreślić ważne informacje na temat 

warunków bezpieczeństwa na produkcie i w tej instrukcji obsługi.

Niebezpieczeństwo!
Ryzyko utraty zdro-

wia i życia

Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo

pożaru

Ostrzeżenie!
Emisja światła LED.
Ryzyko uszkodzenia

wzroku

Ostrzeżenie!
 Ryzyko poparzenia

Ostrzeżenie!
Przeczytaj instrukcję

obsługi

Ostrzeżenie!

Nie należy patrzeć na włączone diody LED, światło diod może powodować 

uszkodzenia lub podrażnienia oczu. Nie wolno patrzeć na źródło światła przy 

pomocy jakichkolwiek przyrządów optycznych, które ogniskują promienie 

świetlne.

Światło jest szkodliwe dla niechronionych oczu, może powodo-
wać podrażnienia, uszkodzenia oczu lub nawet utratę wzroku.

Zewnętrzna obudowa modułu nagrzewa się do temperatury 
nawet +65°C podczas normalnej pracy na otwartym powietrzu.
Należy się upewnić, że przypadkowy kontakt 
z urządzeniem w trakcie użytkowania jest niemożliwy.
Produkt w przypadku nieodpowiedniego zastosowania może 
powodować ryzyko poważnych uszkodzeń ciała lub śmierci 
z powodu zagrożenia wywołania pożaru.
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Urządzenie PX806-T jest zasilane bezpośrednio z sieci energetycznej 

230V. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może grozić porażeniem i sta-

nowić zagrożenie dla życia użytkownika. W związku z tym należy bezwzględ-

nie stosować się do reguł przedstawionych poniżej:

1. Montaż modułu powinien być wykonywany przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia, zgodnie z opisem w instrukcji.

2. Instalacja elektryczna, do której ma być podłączona, lampa musi speł-

niać warunki bezpieczeństwa (instalacja musi być 3-przewodowa oraz 

wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy).

3. Należy chronić wszystkie przewody przed uszkodzeniami mechanicz-

nymi i termicznymi.

4. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z przewodów należy zastą-

pić go przewodem o takich samych parametrach technicznych.

5. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przy odłączonym 

zasilaniu.

6. Nie należy podłączać do zasilania urządzenia z widocznymi uszkodze-

niami.

7. Należy unikać gwałtownych wstrząsów, a w szczególności upadków.

8. Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach o temperaturze niż-

szej niż +2°C lub wyższej niż +40°C.

9. Do czyszczenia używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.
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3 Informacje na temat wersji

Lampa PX806-T występuje w kilku wersjach różniących się między sobą.

Poniżej znajduje się opis oznaczeń modeli PX806-T i ich objaśnienie:

PX806-T – BB – XX – YYY – Z

BB – wersja:

XL – duży COB

XX – kąt reflektora:

15 – 15°

36 – 36°

51 – 51°

YYY – CRI i temperatura barwowa:

X30 – CRI 95, temp. 3000K

930 – CRI 90, temp. 3000K

950 – CRI 90, temp. 5000K

830 – CRI 80, temp. 3000K

850 – CRI 80, temp. 5000K

Z – kolor obudowy:

3 – biały
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4 Podłączenie lampy

PX806-T jest urządzeniem mocowanym do szyny GLOBAL Trac®
 Pulse 

Control z wykorzystaniem adaptera z wbudowanym zasilaczem dołączonego 

do zestawu.

4.1 Adapter GT® Pulse Control z wbudowanym za-
silaczem

4.2 Przekrój szynoprzewodu GT® Pulse Control
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5 Schemat podłączenia
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1 szynoprzewód 3-fazowy 
GLOBAL Trac® Pulse Control

końcówka zasilająca

przewód zasilania

adapter GLOBAL Trac® Pulse  
Control z wbudowanym  
zasilaczem



6 Wymiary
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7 Dane techniczne

typ PX806-T

zasilanie 230V AC

ilość diod LED 1 (COB)

moc 26W

całkowity strumień świetlny
PX806-T-XL-15-930: 2195lm
PX806-T-XL-36-930: 2175lm
PX806-T-XL-51-930: 2209lm

PF (power factor) 0,94

max. przyrost temperatury obudowy +50°C

współczynnik oddawania barw CRI min. 80

żywotność diod 50000h

kąty reflektora 15°, 36°, 51°

mocowanie GLOBAL Trac® Pulse Control

dostępne kolory obudowy biały

masa 0.8kg

wymiary
szerokość: 106mm
wysokość: 175mm
średnica: 87mm
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Podłęże, 12.03.2021

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

PXM Marek Żupnik spółka komandytowa
Podłęże 654, 32-003 Podłęże

deklarujemy, że produkowany przez nas wyrób:

Nazwa towaru: PxArt+ XS / XM / XL Technical Track

Kod towaru: PX806-T

Spełnia wymogi następujących norm oraz norm zharmonizowanych:

PN-EN IEC 55015:2019-11
PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04
PN-EN 62471:2010
PN-EN IEC 62384:2021-02

EN IEC 55015:2019
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 62471:2008
EN IEC 62384:2020

Oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2011/65/UE DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2014/35/UE DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie har-
monizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycz-
nego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 
2006/95/WE.

mgr inż. Marek Żupnik.
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