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7L

Lămpi de iluminat cu LED 
pentru dulapuri de comandă

Tablouri de 
distribuţie, 
comandă

Panouri de 
control



FINDER îşi rezervă dreptul de a face modificări la caracteristicile produselor sale în orice moment fără notificare prealabilă. 
FINDER nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul folosirii sau aplicării necorespunzătoare a produselor în urma cărora pot interveni daune sau vătămări a persoanelor.



Lămpi de iluminat cu LED pentru dulapuri de 
comandă

Tipul 7L.43.0.xxx.0x00
 - 600 Lumeni

Tipul 7L.46.0.xxx.0x00
 - 1200 Lumeni

• Montaj magnetic direct sau printr-un  
suport metalic fixat cu șuruburi

• Consum redus de energie
• Unghi de dispersie 120°
• Temperatura de culoare 5000 K
• Terminale push-in pentru conectarea la o 

singură unitate
• Terminale plug-in pentru conectarea la o 

singură unitate sau mai multe (până la 7 lămpi)
• Design realizat de Minelli - Fossati

7L.43.0.xxx.0x00 7L.46.0.xxx.0x00

• 600 Lumeni, 6 W
• Fără comutator ON/OFF sau 

senzor de mișcare

• 1200 Lumeni, 9 W
• Fără comutator ON/OFF sau 

senzor de mișcare

Pentru schiţa tehnică, consultaţi pagina 8

Datele lămpii

Tip sursă de lumină LED, Unghi de dispersie 120°, Culoarea luminii: alb natural, 
Temperatura de culoare: 5000 K

Fluxul luminos lm 600 1200

Durata de funcţionare h 60000

Date electrice

Tensiunea de lucru V C.A. (50/60 Hz)/C.C. 12…48 - 110…240

Domeniul tensiunii de lucru V C.A./C.C. 9.6…52.8 - 88…264 

Curentul admisibil de durată @230 V C.A. mA 39 54

Curentul admisibil de durată @24 V C.C. mA 200 300

Puterea nominală a lămpii @230 V C.A. W 6 9

Puterea nominală a lămpii @24 V C.C. W 6 9

Date tehnice

Cablu de legătură la lampă Cablu cu manta 2 x 1.5 mm², flexibil cu push-in sau soclu

Cablu de legătură de la lampă la lampă Cablu cu manta 2 x 1.5 mm², flexibil cu mufă și conector

Fişa şi priza 2 poli cu interblocare

Modul de fixare Fixare magnetică sau prin clemă

Carcasa Plastic, transparent

Temperatura ambiantă °C −30…+55

Clasa de protecţie II

Gradul de protecţie IP 20

Omologări (conform tipului)
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Lămpi de iluminat cu LED pentru dulapuri de 
comandă

Tipul 7L.43.0.xxx.1x00
 - 600 Lumeni

Tipul 7L.46.0.xxx.1x00
 - 1200 Lumeni

• Montaj magnetic direct sau printr-un  
suport metalic fixat cu șuruburi

• Consum redus de energie
• Unghi de dispersie 120°
• Temperatura de culoare 5000 K
• Terminale push-in pentru conectarea la o 

singură unitate
• Terminale plug-in pentru conectarea la o 

singură unitate sau mai multe (până la 7 lămpi)
• Design realizat de Minelli - Fossati

7L.43.0.xxx.1x00 7L.46.0.xxx.1x00

• 600 Lumeni, 6 W
• Cu comutator ON/OFF

• 1200 Lumeni, 9 W
• Cu comutator ON/OFF

Pentru schiţa tehnică, consultaţi pagina 9

Datele lămpii

Tip sursă de lumină LED, Unghi de dispersie 120°, Culoarea luminii: alb natural, 
Temperatura de culoare: 5000 K

Fluxul luminos lm 600 1200

Durata de funcţionare h 60000

Date electrice

Tensiunea de lucru V C.A. (50/60 Hz)/C.C. 12…48 - 110…240

Domeniul tensiunii de lucru V C.A./C.C. 9.6…52.8 - 88…264 

Curentul admisibil de durată @230 V C.A. mA 39 54

Curentul admisibil de durată @24 V C.C. mA 200 300

Puterea nominală a lămpii @230 V C.A. W 6 9

Puterea nominală a lămpii @24 V C.C. W 6 9

Date tehnice

Cablu de legătură la lampă Cablu cu manta 2 x 1.5 mm², flexibil cu push-in sau soclu

Cablu de legătură de la lampă la lampă Cablu cu manta 2 x 1.5 mm², flexibil cu mufă și conector

Fişa şi priza 2 poli cu interblocare

Modul de fixare Fixare magnetică sau prin clemă

Carcasa Plastic, transparent

Temperatura ambiantă °C −30…+55

Clasa de protecţie II

Gradul de protecţie IP 20

Omologări (conform tipului)
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Sistem de iluminare cu LED pentru dulapul de 
comandă

Tipul 7L.43.0.xxx.2x00
 - 600 Lumeni

Tipul 7L.46.0.xxx.2x00
 - 1200 Lumeni

• Montaj magnetic direct sau printr-un  
suport metalic fixat cu șuruburi

• Consum redus de energie
• Unghi de dispersie 120°
• Temperatura de culoare 5000 K
• Terminale push-in pentru conectarea la o 

singură unitate
• Terminale plug-in pentru conectarea la o 

singură unitate sau mai multe (până la 7 lămpi)
• Design realizat de Minelli - Fossati

7L.43.0.xxx.2x00 7L.46.0.xxx.2x00

• 600 Lumeni, 6 W
• Cu senzor de mișcare

• 1200 Lumeni, 9 W
• Cu senzor de mișcare

Pentru schiţa tehnică, consultaţi pagina 10

Datele lămpii

Tip sursă de lumină LED, Unghi de dispersie 120°, Culoarea luminii: alb natural, 
Temperatura de culoare: 5000 K

Fluxul luminos lm 600 1200

Durata de funcţionare h 60000

Timpul de funcționare după ultima 
detectare a mișcării min 3

Date electrice

Tensiunea de lucru V C.A. (50/60 Hz)/C.C. 12…48 - 110…240

Domeniul tensiunii de lucru V C.A./C.C. 9.6…52.8 - 88…264 

Curentul admisibil de durată @230 V C.A. mA 39 54

Curentul admisibil de durată @24 V C.C. mA 200 300

Puterea nominală a lămpii @230 V C.A. W 6 9

Puterea nominală a lămpii @24 V C.C. W 6 9

Date tehnice

Cablu de legătură la lampă Cablu cu manta 2 x 1.5 mm², flexibil cu push-in sau soclu

Cablu de legătură de la lampă la lampă Cablu cu manta 2 x 1.5 mm², flexibil cu mufă și conector

Fişa şi priza 2 poli cu interblocare

Modul de fixare Fixare magnetică sau prin clemă

Carcasa Plastic, transparent

Temperatura ambiantă °C −30…+55

Clasa de protecţie II

Gradul de protecţie IP 20

Omologări (conform tipului)
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Informaţie de comandă
Exemplu: Seria 7L, Lampă de iluminat cu LED, fixare magnetică, buton ON/OFF, tensiune alimentare 12…48V C.A./C.C. și terminale push-in.

7 L . 4 3 . 0 . 0 2 4 . 1 1 0 0

Seria

Tipul
43 =  Lampă LED 600 Lumeni
46 =  Lampă LED 1200 Lumeni

Tipul alimentării
0 = C.A. (50/60 Hz)/C.C.

Tensiunea de alimentare
024 =  (12…48)V C.A./C.C.
230 =  (110…240)V C.A./C.C.

Conexiunea
1 =  Terminale push-in pentru conectarea la 

o singură unitate
2 =  Terminale plug-in pentru conectarea la 

o singură unitate sau mai multe
Comutarea
0 = Fără comutator ON/OFF sau senzor de mișcare
1 =  Comutare prin buton ON/OFF
2 =  Comutare prin senzor de mișcare

Toate tipurile
7L.43.0.024.0100
7L.43.0.024.0200
7L.43.0.024.1100
7L.43.0.024.1200
7L.43.0.024.2100
7L.43.0.024.2200
7L.43.0.230.0100
7L.43.0.230.0200
7L.43.0.230.1100
7L.43.0.230.1200
7L.43.0.230.2100
7L.43.0.230.2200

7L.46.0.024.0100
7L.46.0.024.0200
7L.46.0.024.1100
7L.46.0.024.1200
7L.46.0.024.2100
7L.46.0.024.2200
7L.46.0.230.0100
7L.46.0.230.0200
7L.46.0.230.1100
7L.46.0.230.1200
7L.46.0.230.2100
7L.46.0.230.2200
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Accesorii

07L.11 (inclus în ambalaj)

07L.12 (nu este inclus)

0 7 L . 1 1
 Tipul

Mufe și conectori codificate, pentru conectare la un
cablu cu 2 poli (2 x 1.5 mm2), de exemplu H05VV-F, 2 x 1.5 mm2

11 = Mufă, micșorată pentru partea de ieșire
12 = Conector, micșorat pentru partea de intrare

  Schiţe tehnice
Tipul 07L.11 Tipul 07L.12

Conexiunea

Sistem de cablare rapid și simplu prin 
terminale push-in pentru conectarea 
la o singură unitate, sau prin 
terminale plug-in pentru conectarea 
la o singură unitate sau mai multe.

Conexiune multiplă (până la 7 lămpi)
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Schiţe tehnice
Tipuri 7L.4x.0.xxx.0100 / 0200
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Schiţe tehnice
Tipuri 7L.4x.0.xxx.1100 / 1200
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Schiţe tehnice
Tipuri 7L.4x.0.xxx.2100 / 2200
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