
Wake Up Your Kitchen

i-fosi-fos



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 

01. Τι είναι το I-FOS

02. Καλωδίωση

03. Τροφοδοσία

04. Έλεγχος & Χειρισμός

05. Συχνές Ερωτήσεις



Δώστε φως στην κουζίνα σας
Wake Up Your Kitchen

i-fosi-fos



01 Tι είναι το i-fos

Σύστημα ασφαλούς φωτισμού υψηλής αισθητικής, 
έτοιμο για συναρμολόγηση από τον κατασκευαστή 
της καινούριας κουζίνας σας, το οποίο αποτελείται 
από πάτο μελαμίνης κρεμαστών ντουλαπιών με 
ενσωματωμένη ταινία LED εντός ειδικού προφίλ 
αλουμινίου και έτοιμη καλωδίωση.

Το i-fos προσφέρει ένα ομοιογενή ξεκούραστο 
φωτισμό ημέρας για τον πάγκο της κουζίνας σας χωρίς 
ενοχλητικά εμφανή καλώδια και προεξοχές στα έπιπλά 
σας.

Η ποικιλία διαστάσεων και χρωμάτων καθώς και 
ο τρόπος κατασκευής του, διευκολύνουν την 
προσαρμογή του στην κουζίνα σας και την συνεργασία 
του κατασκευαστή της με τον ηλεκτρολόγο στην 
διαδικασία σύνδεσης.

Ο έλεγχος του i-fos γίνεται, είτε με διακόπτες της 
υπάρχουσας εγκατάστασης της οικοδομής ή με την 
χρήση ενσωματωμένων και αθέατων dimmer και 
διακοπτών αφής και κίνησης που σας παρέχουμε.
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Υψηλής αισθητικής LED φωτισμός για 
τον πάγκο της κουζίνας σας.



Καλωδίωση

Με έξοδο καλωδίωσης στην οροφή του κάθε ερμαρίου, 
δίνεται η δυνατότητα στον ηλεκτρολόγο να δημιουργεί 
κατ’ επιλογήν ομάδες φωτισμού. Τα καλώδια και τα 
τροφοδοτικά, επειδή ακριβώς βρίσκονται στην οροφή 
των ερμαρίων, δεν είναι ορατά από τον χρήστη, 
δίνοντας ένα άψογο αισθητικά αποτέλεσμα.
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Ανεξάρτητη και αθέατη καλωδίωση 
ανά ερμάριο για εύκολη σύνδεση.

Διάγραμμα καλωδίωσης



Τροφοδοσία

Η τροφοδοσία των επιλεγμένων ομάδων, γίνεται με 
χρήση 12V τροφοδοτικών, τα οποία συνδέονται με 
το ρεύμα (220V) και ελέγχονται συνήθως από τους 
ήδη εγκατεστημένους διακόπτες της οικοδομής. 
Το i-fos, για τον έλεγχο του φωτισμού, παρέχει και 
την δυνατότητα ελέγχου ανά ερμάριο με διακόπτες 
και dimmer που είναι πλήρως ενσωματωμένα στο 
σύστημα.

Συστήνεται η χρήση τροφοδοτικών με 30% επιπλέον 
ισχύ από την ισχύ της ομάδας που υποστηρίζει.

Λόγω της χαμηλής τάσης (12V), το σύστημα φωτισμού 
παραμένει απόλυτα ασφαλές για τον χρήστη.
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Ασφαλής φωτισμός για τον χρήστη με 
χαμηλή τάση τροφοδοσίας 12V.



V-TAC VT-20154D
Κωδικός: 3257

Τροφοδοτικό LED για 

χρήση με dimmer, μέγιστης 

κατανάλωσης 150W, 

ένταση ρεύματος 12,5A και 

τάση εξόδου στα 12V.

V-TAC VT-20122
Κωδικός: 3243

Μέγιστη κατανάλωση 

120W, ένταση ρεύματος 

10A και τάση εξόδου στα 

12V.

V-TAC VT-20101D
Κωδικός: 3256

Τροφοδοτικό LED για 

χρήση με dimmer, μέγιστης 

κατανάλωσης 100W, 

ένταση ρεύματος 8,5A και 

τάση εξόδου στα 12V.

V-TAC VT-20077
Κωδικός: 3247

Μέγιστη κατανάλωση 

75W, ένταση ρεύματος 6A 

και τάση εξόδου στα 12V.

(Μ/Π/Υ): 99 x 999 x 12mm
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Τροφοδοτικά

Επώνυμα τροφοδοτικά V-TAC, προσαρμοσμένα στις 
απαιτήσεις του συστήματος i-fos. Ανάλογα με το 
μοντέλο, υποστηρίζουν απλούς διακόπτες ή dimmer.

 � Με ενσωματωμένο φίλτρο EMI
 � Υψηλή απόδοση σε χαμηλή θερμοκρασία 

λειτουργίας
 � Δοκιμασμένα κάτω από 100% φορτίο

Με προστασία από βραχυκύκλωμα και 
υπερφόρτωση.
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Χειρισμός04
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Ο έλεγχος του i-fos γίνεται, είτε με διακόπτες της 
υπάρχουσας εγκατάστασης της οικοδομής ή με την 
χρήση ενσωματωμένων και αθέατων dimmer και 
διακοπτών αφής και κίνησης που σας παρέχουμε.

Έξυπνοι τρόποι χειρισμού για τις 
σύγχρονες ανάγκες μας.
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΕΠΑΦΗΣ / DIMMER
Κωδικός: TD002

Αγγίζοντας το καπάκι του προφίλ ανοίγει 
/ κλείνει το φως, και με παρατεταμένο 
άγγιγμα ενεργοποιείται η λειτουργία dim-
ming.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ / ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Κωδικός: PIR002

Ενεργοποιεί τον φωτισμό όταν αντιληφθεί 
την παρουσία σας σε ακτίνα 2μ. Το φώς 
μένει ανοικτό αν παραμείνετε εντός της 
εμβέλειας των 2μ και όταν απομακρυνθείτε 
θα σβήσει σε 40 δευτερόλεπτα.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΟΥ 
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ / ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Κωδικός: HD-IR01D

Ανάβει και σβήνει το φως με το πέρασμα 
του χεριού μπροστά απο το προφίλ σε 
απόσταση μικρότερη ή ίση των 10εκ.
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Dimmers & Διακόπτες
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Αθέατοι διακόπτες και απόλυτος 
έλεγχος φωτισμού.
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Συχνές Ερωτήσεις
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01. Τι υποδομή απαιτείται;
Απαιτείται μια παροχή 
ρεύματος 220V πάνω 
από το μέγιστο ύψος 
των ερμαρίων της κάθε 
ομάδας φωτισμού 
που επιλέξατε να 
τροφοδοτηθεί με 
ανεξάρτητο τροφοδοτικό.

02. Χρειάζεται ειδική 
εγκατάσταση;
Όχι, δεν απαιτείται καμία 
ειδική εγκατάσταση. 
Τα ερμάρια φτάνουν 
στην οικοδομή με 
ενσωματωμένο το 
σύστημα i-fos και ο 
τοποθέτης της κουζίνας 
οδηγεί μέσω της πλάτης 
των ερμαρίων τα καλώδια 
στην οροφή τους έτοιμα 
για σύνδεση.

03. Σε ποιο σημείο πρέπει 
να υπάρχει καλώδιο 
αναμονής;
Πάνω από το μέγιστο 
ύψος των κρεμαστών 
ερμαρίων με τάση 220V.

04. Με τι διακόπτη 
ελέγχεται;
Από τον διακόπτη 
που έχει ορίσει ο 
ηλεκτρολόγος για τον 
φωτισμό της κουζίνας 
σας. Διαφορετικά, μπορεί 
να ελέγχεται κάθε ερμάριο 
ξεχωριστά με την χρήση 
διακόπτη / dimmer.

05. Απαιτείται 
τροφοδοτικό;
Ναι, για λόγους 
ασφάλειας απαιτείται 
τροφοδοτικό που 
μετατρέπει το ρεύμα της 
παροχής μας (220V) σε 
συνεχές 12V.
Η ισχύς του 
τροφοδοτικού 
υπολογίζεται ανάλογα 
με τα μέτρα φωτισμού 
που υποστηρίζει και ο 
υπολογισμός για την ισχύ 
του είναι 15W/τρέχον 
μέτρο.

Στον υπολογισμό για την 
ισχύ του τροφοδοτικού 
έχει συμπεριληφθεί και 
το ποσοστό ασφαλούς 
λειτουργίας 30% επιπλέον 
της ισχύος της ταινίας 
LED.

06. Μπορεί να τοποθετηθεί σε 
υπάρχουσα κουζίνα;
Δυστυχώς όχι. Το i-fos είναι 
σχεδιασμένο να αποτελεί μέρος της 
κουζίνας κατά την κατασκευή της και 
όχι πρόσθετο σε αυτή.

07. Ποιος και πως κάνει την 
τοποθέτηση;
Επειδή το σύστημα i-fos είναι 
ενσωματωμένο στην νέα σας κουζίνα, 
η τοποθέτηση του ταυτίζεται με την 
τοποθέτηση των ερμαρίων από τον 
προμηθευτή της κουζίνα σας.

08. Παράγεται σε οποιαδήποτε 
διάσταση; 
H standard παραγωγή του i-fos είναι 
σε πλάτος 32cm και σε μήκος στις 
παρακάτω διαστάσεις (cm):  

30, 40, 45, 60, 80, 90, 120.
Μπορεί όμως να παραχθεί και σε 
οποιαδήποτε ενδιάμεση διάσταση, με 
χρέωση στην αμέσως επόμενη.

09. Παράγεται σε ότι χρώμα θέλω;
Τα χρώματα της μελαμίνης που 
υπάρχουν σε standard παραγωγή είναι 
το λευκό και το χρώμα του αλουμινίου 
(ασημί).
Μπορεί να παραχθεί και σε άλλα 
χρώματα από την συλλογή των 
μελαμινών Ακρίτας και Egger κατόπιν 
συμφωνίας.

10. Τι χρώμα έχει το κανάλι 
αλουμινίου;
Το κανάλι του αλουμινίου που 
φιλοξενεί την ταινία LED είναι 
στην φυσική ασημί απόχρωση του 
αλουμινίου.

11. Μπορώ να έχω την ταινία 
περιθωρίου σε ότι χρώμα θέλω;
Η ταινία περιθωρίου που καλύπτει 
την εμπρόσθια τομή του πάτου που 
έρχεται σε επαφή με το πορτάκι της 
κουζίνας σας είναι ίδια με τις standard 
αποχρώσεις, δηλαδή λευκή και ασημί.
Μπορεί όμως να παραδοθεί χωρίς 
ταινία περιθωρίου (PVC) και να 
κολληθεί από τον πελάτη με το χρώμα 
της αρεσκείας του.

12. Τι απόχρωση έχει το φως;
Η απόχρωση του φωτός της ταινίας 
LED είναι ημέρας 4000K και έχει 
επιλεγεί λόγο του φυσικού και 
ξεκούραστου φωτισμού του.
Μπορεί όμως να παραχθεί και σε άλλες 
αποχρώσεις (όπως ψυχρό, θερμό ή 
RGB) με επιπλέον χρέωση και κατόπιν 
συμφωνίας με τον πελάτη.

13. Τι κατανάλωση έχει;
Το i-fos αποτελεί ένα οικονομικό 
τρόπο φωτισμού γιατί η κατανάλωση 
του είναι μόνο 10,8W/τρέχων μέτρο.
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14. Τι φωτεινότητα έχει η 
ταινία;
Παρά την μικρή 
κατανάλωση, η ένταση 
φωτισμού είναι αρκετά 
υψηλή με την ταινία 
να αποδίδει υψηλή 
φωτεινότητα 1000 lu-
mens/m.

15. Τι τροφοδοτικό 
χρειάζεται;
Χρειάζεται τροφοδοτικό 
για ταινίες LED, το οποίο 
μετατρέπει το ρεύμα από 
εναλλασσόμενο 220V σε 
συνεχές 12V.
Για λόγους ασφάλειας 
και διάρκειας ζωής της 
ταινίας, η ισχύς του 
τροφοδοτικού πρέπει να 
αντιστοιχεί σε 15W/μέτρο 
ταινίας.

Η παραπάνω ισχύς 
τροφοδοτικού 
συμπεριλαμβάνει 
επιπλέον ποσοστό 
ασφαλείας 30%.

16. Τι εγγύηση έχει;
Η εγγύηση για τα 
ηλεκτρικά μέρη είναι 
2 χρόνια και η ισχύς 
αποδεικνύεται με την 
απόδειξη ή το τιμολόγιο 
αγοράς.

17. Για πόσες ώρες 
λειτουργίας συνιστάται;
Οι προδιαγραφές χρόνου 
λειτουργίας της ταινίας 
LED είναι 20000 ώρες, 
που με τυπική χρήση, 
αντιστοιχεί τουλάχιστον 
σε 12 χρόνια καλής 
λειτουργίας.

18. Πώς αλλάζω την 
ταινία LED;
Η ταινία αλλάζει εύκολα 
ακολουθώντας τα 
παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρούμε το 
προστατευτικό 
πλαστικό κάλυμμα από 
το κανάλι αλουμινίου.

2. Ξεκολλάμε την ταινία 
από την βάση του 
καναλιού.

3. Ξεκολλάμε 
με κολλητήρι 
ηλεκτρονικού την 
ταινία από τα καλώδια 
τροφοδοσίας.

4. Κολλάμε την νέα 
ταινία στα καλώδια 
τροφοδοσίας, 
προσέχοντας το + και 
το - (το + είναι πάντα 
το κόκκινο χρώμα).

5. Κολλάμε την ταινία 
στην βάση του 
καναλιού αφαιρώντας 
το προστατευτικό του 

αυτοκόλλητου της ταινίας.
6. Επανατοποθετούμε το 

προστατευτικό πλαστικό κάλυμα 
στο κανάλι αλουμινίου.

19. Έχω υποστήριξη ανταλλακτικών; 
Υπάρχουν σε μόνιμο stock όλα τα 
ανταλλακτικά για την υποστήριξη του 
συστήματος i-fos.

20. Πως γίνεται η παραγγελία;
• Τηλεφωνικά στο 2763024455
• Με fax στο 2763023550
• Με email στο info@i-fos.gr

Για την αποφυγή λαθών, η συνιστώμενη 
μέθοδο παραγγελίας είναι μέσω email.

21. Ποιός είναι ο χρόνος παράδοσης;
Τα προϊόντα παραδίδονται στην 
μεταφορική σε τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες. Σε περιόδους 
θερινών διακοπών και εορτών ο 
χρόνος παράδοσης γίνεται κατόπιν 
συνεννόησης.

22. Με τι τρόπο γίνεται η αποστολή;
Τα προϊόντα διανέμονται από την έδρα 
της μεταφορικής εταιρίας μας στην 
Αθήνα.
Μπορούν επίσης να παραδοθούν σε 
μεταφορική εταιρία της επιλογής σας 
ή να κάνετε την παραλαβή από την 
έδρα της μεταφορικής μας: Σαμέτης, 
Κηφισού 91, γραφείο Β5.

23. Με τι τρόπο μπορώ να πληρώσω;
Με κατάθεση στους παρακάτω 
λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
IBAN: GR75 0110 3290 0000 3294 0063 
640

ALPHA BANK 
IBAN: GR93 0140 6500 6500 0200 2001 
248

EUROBANK 
IBAN: GR29 0260 3170 0007 2020 0290 
595

* Σε περίπτωση κατάθεσης απο 
διαφορετική τράπεζα τα έξοδα 
επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον 
καταθέτη.

** Τα εμπορεύματα αποστέλλονται στον 
πελάτη μόνο μετά την πλήρη εξόφλησή 
τους.

24. Δέχεστε αντικαταβολή;
Ναι, παρέχουμε την δυνατότητα 
εξόφλησης με αντικαταβολή στην 
μεταφορική εταιρία, με επιπλέον 2€ 
κόστος αντικαταβολής.

Συχνές Ερωτήσεις





Άρτιον
Νικολάου Σκιαδά 15, TK 244 00

Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας

Τηλ: (27630) 24455
Fax: (27630) 23550

info@i-fos.gr

www.i-fos.gr
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