
BECURI CU SENZOR 

PREZENTARE 



DESCRIERE 

Becul cu senzor PIR si lumina aduce un 

plus de confort datorita faptului ca nu mai 

este nevoie de pornirea/oprirea becului de 

la un intrerupator. Se va aprinde si se va 

stinge automat in functie de prezenta in 

aria de detectare. 

Datorita senzorului de lumina integrat, se 

aprinde doar seara sau in cazul in care 

intensitatea luminii ambientale scade sub 

un anumit nivel. 

 

Becul cu sensor de lumina se aprinde 

sau se stinge automat in functie de gradul 

de iluminare existenta. 



MODELE 

Becuri LED cu sensor miscare 

 

• LEDLCPIR-A6010E27-WL 

• Cod EAN: 5948636034523 

• LEDLCPIR-A6012E27-WL 

• Cod EAN: 5948636034547 

• LEDLNPIR-A6010E27-WL 

• Cod EAN: 5948636034516 

• LEDLNPIR-A6012E27-WL 

• Cod EAN: 5948636034530 

 

 

Bec LED cu sensor lumina 

 

• LEDLNLS-A6010E27-WL 

• Cod EAN: 5948636034554 



SPECIFICATII 

LEDLCPIR-A6010E27-WL LEDLNPIR-A6010E27-WL LEDLCPIR-A6012E27-WL LEDLNPIR-A6012E27-WL 

Tensiune:  220-240V 

Flux luminos:  810lm 1055lm 

Putere:  10W 12W 

Putere echivalentă:  60W 75W 

Dulie:  E27 

Model:  A60 

Unghi lumină:  200° 

Distanță de detecție:  3m 

Unghi de detecție:  90° 

Durată iluminare (fără mișcare):  30s 

Factor putere:  >0.5 

CRI:  ≥80 

Culoare lumină:  6500K 4000K 6500K 4000K 

Dimensiuni (mm):  60x120 

Compatibil cu variator:  nu 

Durata medie de utilizare:  25000h 

Clasa de eficiență energetică:  A+ 

Temperatura minimă de pornire:  -20⁰C 

Becuri LED cu sensor miscare 



MODALITATE DE FUNCTIONARE 

Becuri LED cu sensor miscare 

• La prima activare becul va fi aprins pentru aprox 15 secunde. 

• In cazul in care persoana iese din raza de detectare si senzorul nu identifica o alta intrare, becul va fi aprins 

in jur de 30 de secunde 



SPECIFICATII 

Bec LED cu sensor lumina 

LEDLNLS-A6010E27-WL 

Tensiune:  220-240V 

Flux luminos:  806lm 

Putere:  10W 

Putere echivalentă:  60W 

Dulie:  E27 

Model:  A60 

Unghi lumină:  100° 

Luminozitate de detecție:  <50lux 

Factor putere:  >0.5 

CRI:  ≥80 

Culoare lumină:  4000K 

Dimensiuni (mm):  60x112 

Compatibil cu variator:  nu 

Durata medie de utilizare:  25000h 

Clasa de eficiență energetică:  A+ 

Temperatura minimă de pornire:  -20⁰C 



MODALITATE DE FUNCTIONARE 

Bec LED cu sensor lumina 

• Atunci când becul este pornit pentru prima oara, se va aprinde pentru aproximativ 5 secunde. Daca luminozitatea 

ambientala este >50lux, becul este stins iar daca luminozitatea este <50lux atunci lumina este aprinsa și se va menține 

timp de aproximativ 10 minute. Apoi se stinge pentru aproximativ 3 milisecunde, in acelasi timp detecteaza luminozitatea 

ambientala, si dacă luminozitatea ambientala este >50lux, becul se stinge iar daca luminozitatea este <50lux, becul se 

aprinde din nou si procesdura se va repeta in continuare 



DESCRIERE 

 

AVANTAJE 

• Solutie de iluminare economica datorita stingerii automate 

• Durata de viata foarte lunga pana la 25,000h 

• Lumina se stinge automat la 30 secunde dupa ultima detectare de miscare (pentru becurile cu senzor de miscare) 

• Prag de iluminare pentru pornire automata: 50 lux (pentru becul cu sensor lumina) 

• Inlocuitor perfect pentru becurile normale datorita dimensiunilor compacte 

• Aprindere instanta, fara timp de incalzire 

• Datorita indicelui de redare ridicata a culorilor CRI >80, culorile sunt naturale si vii 

 

DOMENII DE APLICARE 

• Corpuri de iluminat de exterior 

• Camere de lucru 

• Garaje 

• Bai 

• etc 

 



AMBALAJE 

• Pe fiecare ambalaj sunt mentionate specificatiile importante 

• Cutiile sunt prevazute cu “euroholder” pentru o expunere usoare pe standuri 

• Identificare foarte usoara a culorii luminii (lumina neutra – 4000K, marcare cu gri sau lumina rece – 6500K, marcare 

cu albastru 


