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LED Applications

Про Лайт БГ

Светодиодни приложения

ИНВЕРТЕРИ

РЕЖИМИ И ЗАХРАНВАНЕ от 1 до 5  над 5

PL-IM2A

режими - постоянно, мигане и трептене

честота - 2000 Hz, 

захранване 3V на батерии 2х АА

1.20 - 4.00

мин. 1.10

макс. 4.80

17.40 лв 14.40 лв

PL-KD5

режими - постоянно, мигане с регулатор, 

честота - 2300-2500 Hz,

захранване 6V, на батерии 4x ААА

1.5-7.0

мин. 1.50/1.15

макс. 7.00/5.25

19.50 лв 17.80 лв

PL-L3F25-12V

режими - постоянно светене

честота -  2500 Hz,

захранване - адаптер 220VAC/12-14VDC

1-6.0

мин. 1.20/0.75

макс. 7.20/4.50

19.50 лв 17.80 лв

PL-L10F20-12V

режими - постоянно светене

честота -  2000 Hz,

захранване - адаптер 220VAC/ 9-12VDC

5.1-15.0

мин. 5/6

макс. 15/11.25

20.16 лв 18.48 лв

PL-L30F16-12V

режими - постоянно светене

честота -  1600 Hz,

захранване - адаптер 220VAC/ 9-12VDC

20-30

мин. 20/10

макс. 20+20/

17.50+17.50

25.74 лв 23.40 лв

PL-220-L60F11

режими - постоянно светене или мигане

честота -  1100 Hz,

захранване - мрежово 220VAC

само за ЕЛК със сечение 5мм

50-100

мин. 20+20+10

макс.

20+20+20+20+20

118.80 лв 111.60 лв

ЦЕНА BGN / 1м

Всички цени са EXW магазин/склад в София, за наличните на склад количества, с начислен ДДС, 

В цените на ЕЛК не са включени спойки, жици и куплунзи за финализиране на контурите.

Фирмата извършва тези услуги по желание на клиента срещу заплащане.

При избор на инверетер съобразявайте двете стойности в колонката "дължина". Лявата стойност е минималната

дължина за модела инвертер, дясната стойност показва максималната допустима дължина на ЕЛК. Изборът на инвертер 

зависи и от сечението на ЕЛК, за сечение 5 мм стойностите са по-малки. При неспазване на тези изисквания може да 

повредите инверетера и адаптера, както и да предизвикате нежелани последствия. При изграждане на по-сложни 

приложения се посъветвайте с наш специалист. Могат да се използват и нашите многоканални контролери.

ЕЛК се реже на произволни размери, но не по-малко от минималната мощност на инвертера.

ЕЛК се управлява по честота (високочестотен ток) и няма поляритет при включването му към инвертера, 

НО инвертера се захранва от AC/DC адаптер или батерии и трябва да се спазва поляритета към него!

G4 - Инвертери за управление на ЕЛ кабел (студен неон)

МОДЕЛ примерен вид
дължина ЕЛК

мин/макс.

в метри
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