
Διαφωτιστικά στοιχεία για τον φωτισμό
Φέρνουμε φως στο σκοτάδι

Lux, lumen και kelvin, θερμό λευκό, ψυχρό λευκό και ουδέτερο λευκό: Παρόλο που η ορολογία των 
συστημάτων φωτισμού είναι γύρω μας.δεν μας είναι πάντα ξεκάθαρη.Θα θέλαμε να φέρουμε το φως στο 
σκοτάδι με μερικές διευκρινίσεις.

 Ανοιχτά χρώματα και θερμοκρασία χρωμάτων

 Το λευκό φως αποτελείται από ολo το φάσμα
χρωμάτων.Αν επικρατεί το ποσοστό του κόκκινου ,τότε
το φως φαίνεται πιο ζεστό. Αν επικρατεί το ποσοστό του
μπλε,αντίστοιχα,τότε φαίνεται πιο ψυχρό.Η θερμοκρασία
του χρώματος μετριέται σε Kelvin (K).Παρέχει
πληροφορίες μόνο για την οπτική χρωματική εντύπωση
και δεν μας λέει κάτι για τη θερμική αξία του φωτός.

 Ταξινομήσεις

XW

WW

NW

CW

MW

    ExtraWarmWhite
2500 - 2800 K 
Φωτισμός π.χ. βιτρίνας φούρνου

   Warm White

    2900 – 3300 K 
   ζεστό,χαλαρωτικό

NeutralWhite

4000 – 4500 K 
λειτουργικό

CoolWhite

5000 – 6500 K 

Όπως το φως της ημέρας, διεγερτικό

    MultiWhite 

2500 – 6500 K Αλλάζει από χαλαρωτικό σε λειτουργικό 

Οι χρωματικές ονομασίες 
δεν είναι τυποποιημένες 
και δεν υποδεικνύουν 
συγκεκριμένα ανοιχτά 
χρώματα, αλλά απλώς 
χρωματικές σειρές.

NeutralWhite
4000 K

CoolWhite
6000 K

MultiWhite
2700 - 6000 K

Warm White
3000 K

Extra 
WarmWhite

2700 K

6500 K

4000 K

 Χρωματική απόδοση
Αυτή η χρωματική απόδοση φωτός καθορίζει εαν το
φως κάνει τα χρώματα να φαίνονται θαμπά ή
φωτεινά. Είναι σημαντικό για καλά οπτικά
αποτελέσματα .
Φως που περιέχει όλα τα φασματικά χρώματα –
όπως το φως της ημέρας – κάνει να χρώματα των
αντικειμένων να φαίνονται φυσικά. Η απόδοση των
χρωμάτων είναι ουδέτερη και επομένως ιδιαίτερα
ευνοϊκή για την κρίση των χρωμάτων. Τα χρώματα
των αντικειμένων τείνουν να φαίνονται αφύσικα
στο φως με ένα μη ισορροπημένο χρωματικό φάσμα.
Η ποιότητα της χρωματικής απόδοσης μιας πηγής
φωτός αξιολογείται από τον δείκτη χρωματικής
απόδοσης (CRI). Προέρχεται από κοινά
δοκιμαστικά χρώματα και υποδεικνύει πώς
αποδίδονται φυσικά τα χρώματα. Ανάλογα με το
πως φαίνεται , θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη
χρωματική απόδοση. Για να εξασφαλίσετε μια
χαλαρή και θετική οπτική εμπειρία, ο δείκτης
απόδοσης χρωμάτων δεν πρέπει να είναι μικρότερος
από 80.

Πολλοί πελάτες δίνουν μεγάλη σημασία σε έπιπλα 
και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας για τα σπίτια και 
τα περιβάλλοντα διαβίωσής τους. Πολλά χρήματα 
επενδύονται στην ατμόσφαιρα που φτιάχνουν. 
Αλλά μόνο ο σωστός φωτισμός  επίπλων ,μπορεί να 
κάνει τον εσωτερικό σχεδιασμό χώρου ,να λάμψει.

Υπάρχει μόνο μια έμμεση σχέση μεταξύ της 
θερμοκρασίας του ανοιχτού χρώματος και της 
απόδοσης χρώματος.
Η καλύτερη επί του παρόντος μέθοδος 
χρησιμοποιεί την αρχή της "μετατροπής 
φωταύγειας" και χρησιμοποιείται τόσο για ταινίες 
LED όσο και για λαμπτήρες φθορισμού.

Σε αυτή τη μέθοδο το αρχικό μπλε φως LED 
μετατρέπεται σε λευκό φως από ένα πολύ λεπτό 
στρώμα υλικού φωσφόρου.  Επί του παρόντος, τιμές 
CRI έως και πάνω από 90 μπορούν να επιτευχθούν 
με αυτήν τη μέθοδο. Αυτή η μέθοδος παρέχει επί 
του παρόντος την καλύτερη αναλογία τιμής/
απόδοσης για λύσεις φωτισμού υψηλής ποιότητας 
και επομένως προτιμάται από την HALEMEIER.

CRI
~ 70 

CRI
~ 50 

CRI
~ 90 
Halemeier
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3000 K

2700 K

204 205



WW
lx

CW
lx

1350 1160

313 315

149 144

86 81

23 23

Ø
mm mm

240 250

490 500

730 750

1020 1000

1950 2000

διάγραμμα κατανομής φωτός / 60°

 Luminous flux
Το Luminous Flux χαρακτιρίζεται ως η ποσότητα
φωτός που εκπέμπεται από μια πηγή. Η μονάδα
μέτρησής του είναι το Lumen (Lm).

 Ένταση φωτεινότητας - Luminous Intensity
Η ένταση φωτός είναι ίσως ο όρος που
χρησιμοποιείται πιο συχνά στον φωτισμό και ορίζει
τη συχνότητα της φωτεινής ροής σε μια καθορισμένη
επιφάνεια, μετρούμενη σε lux (lx).

  Διαγράμματα κατανομής φωτός

Τα διαγράμματα κατανομής φωτός που

εμφανίζονται στον κατάλογο βοηθούν στην επιλογή

του σωστού φωτιστικού.

 Τα διαγράμματα απεικονίζουν:
1. ο φωτισμός σε απόσταση από το φωτιστικό
2. την περιοχή διανομής φωτός
3. τη γωνία μισής αξίας

Κατά τον σχεδιασμό, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι 
σκοτεινές επιφάνειες «καταπίνουν» περισσότερο φως από τις 
ανοιχτόχρωμες επιφάνειες. Επομένως: Όσο χαμηλότερη είναι 
η ανάκλαση και όσο πιο δύσκολη είναι η οπτική εργασία, τόσο 
μεγαλύτερη πρέπει να είναι η φωτεινότητα.

Μερικά παραδείγματα βαθμών ανάκλασης:




Οι λευκοί τοίχοι εως to 85 %
Το Σφενδάμι και η σημύδα
μέχρι και 60 %




Ελαφρύ δρυς μέχρι και 35 %Τα
κόκκινα τούβλα μέχρι και 25 %

 Η Σκούρα βελανιδιά μόνο
μέχρι 15 %

IP codes

IP 20

IP 21

IP 40

IP 44

IP 65

 Κατηγορία προστασίας 2 – συσκευές χωρίς 
προστατευτική σύνδεση γείωσης
Εξοπλισμός όπου η προστασία από ηλεκτροπληξία δεν
βασίζεται μόνο στη βασική μόνωση, αλλά όπου
υπάρχουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για διπλή
μόνωση ή ενισχυμένη μόνωση. Δεν υπάρχει
δυνατότητα σύνδεσης με προστατευτικούς αγωγούς
γείωσης.

 Κατηγορία προστασίας 3 – Συσκευές με 
προστατευτικές εξαιρετικά χαμηλές τάσεις 
Εξοπλισμός με προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας σε
προστατευτική εξαιρετικά χαμηλή τάση και στον οποίο
δεν δημιουργούνται τάσεις υψηλότερες από την
προστατευτική εξαιρετικά χαμηλή τάση – Για τάσεις
κάτω των 25 βολτ εναλλασσόμενου ρεύματος ή 60
βολτ συνεχούς ρεύματος, η προστασία έναντι επαφής
μπορεί να καταργηθεί πλήρως.
Προστασία από ξένα σώματα / νερό

Προστασία από ξένα σώματα μεσαίου μεγέθους / 
καμία προστασία από το νερό

Προστασία από ξένα σώματα μεσαίου μεγέθους / 
καμία προστασία από το νερό

Προστασία από κοκκώδη ξένα σώματα / καμία 
προστασία από το νερό

Προστασία από κοκκώδη ξένα σώματα / προστασία 
από πιτσίλισμα νερού από όλες τις κατευθύνσεις

Απαγορεύεται η είσοδος σκόνης / προστασία από πίδακες 
νερού

Χρησιμοποιείται μόνο σε ξηρό χώρο

 Οι ακόλουθες ενδείξεις επιβεβαιώνουν τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της Βόρειας 
Αμερικής

Σήμα δοκιμής QPS για Καναδά και ΗΠΑ

Δοκιμαστικό σημάδι του Ινστιτούτου UL

Δοκιμαστική βαθμολογία του Ινστιτούτου ETL

Δήλωση συμμόρφωσης για προϊόντα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο

geprüfte

Sicherheit

   ENEC
Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό με τα στάνταρ για τα 
ηλεκτρονικά προιόντα.

  VDE-GS mark
Γερμανικό πιστοποιητικό για ηλεκτρικές συσκευές 
σύμφωνα με το Appliance Safety Act GSG.

  EMC
Πστοποιητικό του VDE, που επιβεβαιώνει τη 
συμμόρφωση με το νόμο για την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα.

  CE
Το πιστοποιητικό  CE πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, τη 
συμμόρφωση με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης και την 
Οδηγία EMC από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα.

  F mark
Στο παρελθόν, φωτιστικά κατάλληλα για άμεση 
τοποθέτηση πάνω ή ενάντια σε κανονικά εύφλεκτα 
υλικά έφεραν το σήμα F. Αυτό δεν απαιτείται πλέον 
από την τρέχουσα κατάσταση τυποποίησης, αλλά 
θεωρείται δεδομένο. Σημειώνονται μόνο αποκλίσεις.

  MM mark
Φώτα και μετασχηματιστές κατάλληλοι για 
τοποθέτηση μέσα ή πάνω σε έπιπλα που είναι 
κατασκευασμένα από υλικά με άγνωστες ιδιότητες 
ανάφλεξης.

 Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής με προστασία 
θερμοκρασίας Ο μετατροπέας προστατεύεται από 
υπερθερμοκρασία και απενεργοποιείται σε περίπτωση 
βλάβης. Η τιμή στο τρίγωνο δείχνει τη μέγιστη 
θερμοκρασία περιβλήματος σε περίπτωση σφάλματος.

MV
BAUART
GEPRÜFT
TYPE
APPROVED

M
TÜV Rheinland

Group Production inspected



EL  

MSELV
BAUART
GEPRÜFT
TYPE
APPROVED

M
TÜV Rheinland

Group Production inspected

Ανεξάρτητος ηλεκτρονικός μετασχηματιστής

 Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία
περιβάλλοντος
Αυτό είναι το επίπεδο θερμοκρασίας μέχρι το
οποίο κανένα στοιχείο δεν υπερφορτώνεται
θερμικά

 Σημείο αναφοράς θερμοκρασίας Υποδηλώνει
το σημείο αναφοράς θερμοκρασίας στην
επιφάνεια του περιβλήματος, το οποίο, εάν
ξεπεραστεί, μειώνει την ωφέλιμη ζωή.

 Προστατευτική εξαιρετικά χαμηλή τάση
Ασφάλεια Εξαιρετικά χαμηλή τάση

 Κατηγορία ασφαλείας 1 – Συσκευές με σύνδεση 
αγωγού γείωσης
Επιπλέον προστασία για την ρόληψη σε
επικλινδυνες τάσεις ηλεκτρικού ρεύματος.

καλωδίωση του κτιρίου που είναι διαφορετικά 
ικανά να υποθέσουν επικίνδυνες τάσεις εάν η 
βασική μόνωση αποτύχει.

Το Zigbee είναι η πλήρης λύση για την 
πλειονότητα των σημαντικών λύσεων για 
έξυπνα σπίτια. Ο Halemeier είναι μέλος της 
ZigbeeAliance
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Γιατί δίνουμε το φωτισμό σε lux, 
και όχι σε lumens ή watt;

Η ισχύς ενός φωτιστικού δεν λέει σχεδόν τίποτα για το 
είδος του φωτιστικού εφέ που παράγει το φωτιστικό. Το 
μόνο που μαθαίνουμε καθορίζοντας watt είναι πόση 
ισχύς καταναλώνει έna φωτιστικό ενώ λειτουργεί. Ή με 
απλά λόγια: τι μας κοστίζει να τα ενεργοποιήσουμε. Με 
άλλα λόγια, τα watt είναι σημαντικά για την αξιολόγηση 
της απόδοσης ενός φωτιστικού και για την επιλογή του 
κατάλληλου ηλεκτρονικού μετασχηματιστή.          
Ωστόσο, δεν λένε τίποτα για τη φωτεινότητα αυτού. Ο 
φωτισμός σε lux που καθορίζεται για το φωτιστικό, από 
την άλλη πλευρά, καθιστά εύκολο να εκτιμηθεί ποιο 
αποτέλεσμα – λειτουργικό, διακοσμητικό, τονισμού ή 
προσανατολισμού – μπορεί να επιτευχθεί.    Η 
φωτεινότητα είναι ένας γενικός όρος για υποκειμενικές 
εντυπώσεις και αντικειμενικά μετρούμενα μεγέθη για την 
οπτική αντίληψη του – ορατού – φωτός. Αυτό σημαίνει 
ότι όλοι έχουμε διαφορετική «ανάγκη» για φωτεινότητα. 
Κατά κανόνα, οι ηλικιωμένοι, για 

206παράδειγμα, χρειάζονται περισσότερο φως από τους 

νέους για να έχουν την ίδια εντύπωση φωτεινότητας.

207206

Μετασχηματιστής ασφαλείας

O μετατροπέας προστατεύεται από βραχυκύκλωμα 
και διακόπτεται σε περίπτωση βλάβης



Συμβουλές και προτάσεις
 Χρησιμοποιώντας  Lux και Lumen για να
επιλέξουμε το σωστό προιόν :
Eάν ψάχνετε για λειτουργικό φωτισμό σε ένα συγκεκριμένο
επίπεδο φωτισμού,μπορείτε εύκολα να δείτε εάν το προιόν
κατέχει σωστό βαθμό φωτεινότητας,διαβάζοντας την αξία lux
στο διάγραμμα φωτισμού,Αυτό,μας επιτρέπει επίσης να
συγκρίνουμε διαφορετικά φώτα. Η φωτεινή ροή, ή το κλείσιμο
ενός λαμπτήρα, δεν παρέχει καμία πληροφορία για αυτές τις
τιμές. Είναι κατάλληλο μόνο για την επιλογή φωτιστικού σε
συστήματα όπου αυτά μπορούν να αντικατασταθούν.

  Επεκτείνοντας τις ταινίες LED
Τα LED δεν μπορούν να επεκταθούν απεριόριστα. Πρώτον, θα
μπορούσαν να προκύψουν ανεπιθύμητα φαινόμενα EMC (που
οδηγούν σε διαταραχές στα ηλεκτρονικά συστήματα).
Δεύτερον, οι μετασχηματιστές θα μπορούσαν να
υπερφορτωθούν ή να μειωθεί σημαντικά η απόδοση φωτός του
λαμπτήρα.

  Τα φώτα μας, που βασίζονται σε 12 V DC ,μπορούν

να επεκταθούν μέχρι και δύο παραπάνω καλώδια επέκτασης 1,8

m.

  Τα φώτα μας, βασισμένα σε 24 V DC είναι

εξοπλισμένα με  το σύστημα Multi-Plug MP2 και μπορούν 
γενικά να επεκταθούν μέχρι και δύο παραπάνω καλώδια 
επέκτασης 1,8  m .

dimmable.

 Από μνήμη πως τα πάμε;
Όλοι οι διαακόπτες μας, θυμούνται την κατάστασή τους όταν
πέσει το ρεύμα.

 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής : Η
διάρκει ζωής βασίζεται στη περιβαλλοντική θερμοκρασία των
25 βαθμών κελσίου. Όταν γίνεται η εγκατάσταση, καλό είναι
να αποφευχθεί πχ η εγκατάσταση ενός μετασχηματιστή
ανάμεσα σε δύο ξύλινα κουτιά.

  Παραγωγή ζέστης

Η εκπομπή φωτός της LED , παράγει ένα συγκεκριμένο ποσό
θερμότητας , το οποίο είναι τόσο χαμηλό που δεν έχει
αντίκτυπο στο περιβάλλον.Προτείνουμε ωστόσο, τη χρήση
του ChannelLine, φτιαγμένο από αλουμίνιο, που λειτουργεί
ως ψύκτης θερμότητας για τις ταινίες LED.

 Φορτία μετασχηματιστών για ταινίες LED,

σύνδεση ηλεκτρονικών διακοπτών

Η κατανάλωση ενέργειας των μικρών φώτων LED ή η ισχύς 
αναμονής των διακοπτών μας είναι μερικές φορές τόσο 
χαμηλά που πρέπει να λάβετε υπόψη το ελάχιστο φορτίο κατά 
την επιλογή του κατάλληλου μετασχηματιστή. Οι 
ηλεκτρονικοί διακόπτες πρέπει να συνδέονται μόνο με ταυς 
μετασχηματιστές του οποίου το εύρος ισχύος καθορίζεται από 
0 έως X W. Εάν η τάση πέσει κάτω από το ελάχιστο φορτίο, η 
αξιόπιστη λειτουργία δεν είναι πλέον εγγυημένη.



Υπερφόρτωση των μετασχηματιστών 
Σιγουρευτείτε πως ο μετασχηματιστής  δεν έχει 
υπερφορτωθεί από τον αριθμό των φώτων που είναι 
συνδεδεμένα σε αυτό.

Παρατηρήστε το ρεύμα εισόδου
Οι μετασχηματιστές δεν έχουν καμία επαγωγή στο κύκλωμα
εισόδου κατά το ''αναβόσβημα''. Επομένως , ένα υψηλό ρεύμα
μπορεί να υπάρξει όταν η τάση δικτύου είναι αναμμένη. Θέλει
προσοχή στην χρήση πολλών μετασχηματιστών.

Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές με έλεγχο εξόδου
Οι ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές με έλεγχο εξόδου
αποζημιώνουν τις διακυμάνσεις της τάσης δικτύου  από
+/-10%, έ  τσι ώστε το φως να είναι σχεδόν συνεχές.Σε αυτές
λοιπόν τις αποκαλούμενες ελεγχόμενες συσκευές, οι
διακυμάνσεις της τάσεις δικτύου από
+/- 10%, επίσης σημαίνουν +/- 10% διακύμανση της δύναμης
της λάμπας και της παραγωγής φωτός.

Χρησιμοποιώντας ΙR διακόπτες

Όταν χρησιμοποιούμε σένσορες IR, σε συνδυασμό με το 
Multiswitch ή τον ενσωματωμένο σένσορα InnoLine, 
βεβαιωνόμαστε πως η υπέρυθρη δέσμη αντανακλάται 
καθαρά από τον παραλήπτη. Έντονα παγωμένες 
επιφάνειες και λανθασμένες αποστάσεις τοποθέτησης 
μπορεί να οδηγήσουν σε σφάλματα. *Χρησιμοποιήστε 
αντανακλαστικά αυτοκόλλητα , τα οποία 
περιλαμβάνονται*.

Φώτα LED που αναβοσβήνουν
Υποδεικνύουν υπερφόρτωση ή υπό-φόρτωση του
μετασχηματιστή.

Δυσλειτουργία ή διαφορετικά επίπεδα
φωτεινότητας σε  LED Versa strips.
Όταν συνδέουμε τμήματα από LED, Inside strips  πρέπει
να επιβεβαιώνουμε πως οι συνδετήρες έχουν τη σωστή
πόλωση και στέκονται σταθερά.

 . Στη βιομηχανική παραγωγή LED, υπάρχουν πάντα
αποκλίσεις κατά τη διαδικασία κατασκευής. Οι
φωτομετρικές ιδιότητες των φώτων διαφέρουν ως προς
το χρώμα και τη φωτεινότητα. Για να διασφαλιστεί μια
σταθερή ποιότητα φωτός με το ίδιο επίπεδο
φωτεινότητας και ομοιόμορφο χρώμα φωτός, το LED
μιας παρτίδας πρέπει να ταξινομηθεί.Χωρίζονται σε
κατηγορίες επιλογής, που ονομάζονται "κάδοι".
Σημαντικά κριτήρια επιλογής για αυτό είναι η
χρωματικότητα, η φωτεινή ροή (μονάδα: αυλός) και η
θερμοκρασία χρώματος (μονάδα:
Kelvin). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ακριβής
προδιαγραφή του χρώματος φωτός μιας σειράς φωτός
απλά δεν είναι δυνατή. Για να εξασφαλιστεί η
διαθεσιμότητα και η κατάλληλη αναλογία τιμής/
απόδοσης, τα φώτα LED με διαφορετικά δεδομένα
παραγωγής μπορούν να εξοπλιστούν με διαφορετικές
κατηγορίες επιλογής LED. Δεσμευόμαστε για σπάνια
αλλαγή των κατηγοριών επιλογής και σε πολλούς τύπους
φώτων προσφέρουμε ήδη "μονό κάλυμμα" - δηλαδή
εξαρτήματα με πάντα την ίδια επιλογή LED.

 Αντικαθιστώντας τις LED λάμπες
Δεν παρέχεται αντικατάσταση λαμπτήρα LED

 Φροντίδα και συντήρηση
Παρακαλώ, καθαρίστε το φως , μόνο όταν είναι
σβηστό. .Επιβεβαιώστε επίσης πως καθόλου υγρασία
δεν θα διαπεράσει στα ηλεκτρικά μέρη και τα κουτιά
των ακροδεκτών.

 Σημαντική πληροφορία για τα συστήματα

φωτισμού LED
Τα συστήματα φωτισμού LED, μπορούν να
παράγουν έντονη ακτινοβολία. επομένως, ποτέ μην
κοιτάτε απευθείας το φως από κοντινή απόσταση.

  Σωστή  απόρριψη των LED :
Τα φώτα δεν περιέχουν υδράργυρο, αλλά περιέχουν
ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Επομένως εμπίπτουν
στους κανονισμούς
του νόμου περί απορριμμάτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ElektroG/WEEE).
Επομένως, τα LED δεν πρέπει να απορρίπτονται
στα υπολείμματα. Τα φώτα LED μπορούν να
απορριφθούν δωρεάν σε κατάλληλα σημεία
συλλογής.

 Οδηγίες ασφαλούς χρήσης για εγκατάσταση
Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται από ικανό
άτομο. Πάντα διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε
πως δεν υπάρχει κανένα βολτ. Η μέγιστη παραγωγή
σε watts, που υποδεικνύεται στην μονάδα, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψιν όταν συνδέουμε με ένα κύκλωμα
ισχύος ή με κάποιο τροφοδοτικό. Ο εσωτερικός
φωτισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εξωτερικά.
Τέλος, τα φώτα δεν θα πρέπει να καλύπτονται.
*Προσοχή! Τα εξωτερικά εύκαμπτα καλώδια των
φώτων , θα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από
κάποιον ηλεκτρολόγο ή κατασκευαστή.*
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Ντιμάροντας LED΄φώτα
Θα δείτε εάν ένα φως ντιμάρεται στο πεδίο
"Technical details", σε κάθε σελίδα προιόντος. Τα φώτα. 
LED ντιμάρονται από PWM (Pulse With
Modulation)στην χαμηλή τάση. Αυτό γίνεται είτε από τα 
χειριστήρια Smart home μας, τους dimmers  LED , είτε με 
ειδικούς ηλεκτρονικούς  μετασχηματιστές , οι  οποίοι208 
ελέγχονται από τάση ελέγχου 1-10 volt ή dimmer  φάσης, 
ανάλογα με τον τύπο.Σημαντικό: οι LED 
μετασχηματιστές  δεν ντιμάρονται.
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Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού και 
επισήμανση των πηγών φωτισμού 
και/ή φωτιστικά

Με τη δημοσίευση του Κατ' εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2015 της 11ης Μαρτίου 2019, η 
αρμόδια Επιτροπή αντικατέστησε τον προηγούμενο 
Κανονισμό (ΕΕ) 874/2012. Αυτό σημαίνει, ότι η 
υποχρέωση επισήμανσης των φωτιστικών έχει λήξει 
από τις 25.12.2019 και θα αντικατασταθεί από την 
υποχρέωση επισήμανσης των φωτεινών πηγών, η οποία 
θα ισχύει από 01.09.2021. Εάν μια φωτεινή πηγή 
διατίθεται στην αγορά ως μέρος ενός προϊόντος που 
περιέχει, δεν ισχύει επίσης η υποχρέωση επισήμανσης 
για τη χρησιμοποιούμενη φωτεινή πηγή. Τα εγχειρίδια 
λειτουργίας ή οι οδηγίες εγκατάστασης πρέπει να 
αναφέρουν μόνο την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 
της χρησιμοποιούμενης πηγής φωτός.Με την εμφάνιση 
αυτού του νέου κανονισμού θα αλλάξει και η 
ταξινόμηση των αντίστοιχων τάξεων ενεργειακής 
απόδοσης. Παράδειγμα: Ένα φωτιστικό που στο 
παρελθόν υπαγόταν στην κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Α ως φωτιστικό σύμφωνα με την (ΕΕ) 
874/2012, επιτυγχάνει μόνο κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Ε σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΕ) 
2019/2015 με το φωτιστικό που συνεχίζει να 
χρησιμοποιείται αμετάβλητο. Το φωτιστικό δεν είναι 
λιγότερο αποδοτικό, τώρα υπόκειται μόνο σε 
διαφορετική βάση υπολογισμού για τον προσδιορισμό 
της αντίστοιχης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης 
του.Οι επιπτώσεις στην απόδοση του φωτιστικού 
τελικού προϊόντος, οι οποίες επηρεάζονται σημαντικά 
από σχεδιαστικές λεπτομέρειες όπως περιβλήματα, 
ανακλαστήρες, φακοί και καλύμματα, δεν λαμβάνονται 
υπόψη από τον ισχύοντα κανονισμό.

Επιπλέον, η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να 
πέσει κάτω από -20°C και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 
30°C. Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
80%.(δεν ισχύει για τις κατηγορίες προστασίας που 
προβλέπονται για το σκοπό αυτό) και τα προϊόντα δεν 
πρέπει να υπόκεινται σε διακυμάνσεις τάσης άνω του 10%. 
Λόγω της τεχνικής προόδου και των αλλαγών στη 
φωτεινή ροή που προκαλούνται από τη χρήση, οι 
επόμενες παραδόσεις φωτιστικών LED ενδέχεται να 
εμφανίζουν αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά φωτός σε 
σύγκριση με τα αρχικά προϊόντα.
Η εγγύηση αποκλείεται εάν τα προϊόντα έχουν 
τροποποιηθεί ή επισκευαστεί ή εάν τα προϊόντα έχουν 
εγκατασταθεί λανθασμένα ή από μη εξειδικευμένο 
προσωπικό. Η εγγύηση δεν ισχύει για παρεπόμενες 
δαπάνες που προκύπτουν σε σχέση με την αποκατάσταση 
ελαττωμάτων
(όπως για εγκατάσταση και αφαίρεση, μεταφορά του 
ελαττωματικού και επισκευασμένου ή νέου προϊόντος, 
απόρριψη, ταξίδι και χρόνος ταξιδιού) αυτά τα έξοδα θα 
βαρύνουν τον αγοραστή..

Η Halemeier δεν φέρει καμία ευθύνη πέρα από την εγγύηση 
αυτού του κατασκευαστή.

Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να γίνονται αμέσως μετά την                       
ενημέρωση του ελαττώματος εντός της περιόδου εγγύησης. Οι 
υπηρεσίες εγγύησης δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση 
της περιόδου εγγύησης, ούτε ξεκινούν νέα εγγύηση. Ωστόσο, οι 
αξιώσεις εγγύησης του αγοραστή θα συνεχίσουν να ισχύουν 
αμετάβλητες επιπλέον της εγγύησης αυτού του 
κατασκευαστή.Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημέρα 
παράδοσης εκ του εργοστασίου 

* Εξαιρούνται από την εγγύηση 3 ή 5 ετών μόνο: Μπαταρίες και 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

** Από την 5ετή εγγύηση εξαιρούνται μόνο: LuckyLite Pro, 
LitePipe, InnoLine, LuckyLine και SwanLite.Αναφερόμαστε 
στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας παρακάτω

www.halemeier.de

3 χρόνια εγγύηση
για όλα τα  προιόντα Magic της Halemeier που 
βρίσκονται στον κατάλογο*

5 χρόνια εγγύηση για 
επιλεγμένα προιόντα Magic της Halemeier, φωτιστικά  
LED .                                                                                     
*Εάν ένα φωτιστικό LED Halemeier ή ένας ηλεκτρονικός 
μετασχηματιστής  ή αξεσουάρ συστήματος Halemeier 
δεν λειτουργήσει εντός της περιόδου εγγύησης λόγω 
ελαττώματος προϊόντος, ο αγοραστής θα λάβει δωρεάν 
αντικατάσταση ή επισκευή του φωτιστικού/εξαρτήματος 
συστήματος. Εάν το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο, η 
Halemeier διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει την 
αναλογική τιμή αγοράς. Η μείωση της φωτεινής ροής 
λόγω χρήσης είναι φυσιολογική για προϊόντα LED (έως 
και 30% εντός της καθορισμένης διάρκειας ζωής), δεν 
αποτελεί ελάττωμα και επομένως δεν καλύπτεται από 
την εγγύηση.                                                                                
Η παρεχόμενη εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι 
τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του προϊόντος τους και έχουν 
εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία επαγγελματικά, 
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν 
το προϊόν. Η εγγύηση λήγει εάν έχουν πραγματοποιηθεί 
τροποποιήσεις ή επισκευές από τρίτους. Το προϊόν δεν 
πρέπει να υποβάλλεται σε μηχανικά φορτία που δεν είναι 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση.

Το πρόγραμμα αδειοδότησης Philips : 
(Portofolio of innovative 
technologies) Η Halemeier είναι κάτοχος
άδειας του προγράμματος αδειοδότησης της Philips 
LED και έτσι, κερδίζει απο μια ποικιλία 
πλεονεκτημάτων και καινοτόμων 
χαρακτηριστικών , αφού μόνο οι αδειούχοι μπορούν 
να επωφεληθούν από το εκτενές πρόγραμμα με 
πάνω από 200 καινοτομίες φωτισμού Philips - από 
τα βασικά LED controls σε εξελιγμένα συστήματα 
επιπέδου τεχνολογίας για LED φώτα και 
μετατροπές λαπτήρων. Είμαστε λοιπόν, σε μια θέση 
να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των προιόντων μας , 
να επωφεληθούμε από πρόσθετη αποδοτικότητα 
κόστους και να εκμεταλλευτούμε νέες ευκαιρίες σε 
μια δαπανηρή αγορά. Τροποποιήσεις ή επισκευές 
που γίνονται στα προιόντα, λάθος εγκατάσταση  ή 
εγκατάσταση από μη ειδικευμένο άτομα ακυρώνει 
την εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις 
βοηθητικές δαπάνες που προκύπτουν σε σχέση με 
επισκευές ( π.χ αποσυναρμολόγηση και 
εγκατάσταση , μεταφορά ελαττωματικού , 
επισκευασμένου ή καινούργιου προιόντος 
διαθεσιμότητα , ταξίδι προς και από τόπο κλπ)

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη 
προϊόντων σύμφωνα με την Οδηγία 
ΑΗΗΕ                                                          
Εκτός από όλες τις παραδόσεις εντός της 
Γερμανίας, η Halemeier αναλαμβάνει την εγγραφή 
προϊόντος** ως δωρεάν υπηρεσία για τους πελάτες 
της σε άλλες χώρες της ΕΕ.                                                                                     
Η εγγραφή δεν πρέπει να διενεργείται από μια 
γενική αρχή της ΕΕ, αλλά με τις αντίστοιχες εθνικές 
αρχές των κρατών μελών. Η Halemeier 
αναλαμβάνει επί του παρόντος αυτήν την εγγραφή 
για παραδόσεις σε πελάτες*) στο Βέλγιο, Δανία, 
Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Αυστρία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ισπανία, 
Τσεχία και Ουγγαρία.**)                                                                                                
Η εγγραφή προϊόντος Halemeier ισχύει μόνο για 
φωτιστικά και συσκευές που φέρουν τη σήμανση 
Halemeier και οι οποίες μπορούν να 
αποσυναρμολογηθούν μετά την εγκατάσταση από 
τον τεχνικό εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τυπικά 
οικιακά εργαλεία. Εάν δεν γίνει αυτό, ο 
επεξεργαστής/κατασκευαστής επίπλων πρέπει να 
καταχωρίσει τα έπιπλά του ανεξάρτητα. Σε 
περίπτωση εξαγωγής από τον πελάτη, είναι 
υποχρεωτική η ανεξάρτητη δήλωση του διανομέα 
στη χώρα προορισμού.                                              
Τεχνικά στοιχεία του καταλόγου
Ο Halemeier δίνει τις τιμές μόνο στα δεδομένα του 
καταλόγου  που καθορίστηκαν για το πλήρες 
προϊόν στο δικό μας εργαστήριο και βάσει 
αλγορίθμων.

Halemeier is a member of the Zigbee Alliance.
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