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Інструкція з експлуатації  

 

Світильник призначений для освітлення службових, підсобних 

приміщень комерційного та промислово-складського призначення, на 

автомийках, паркінгах та інших об'єктах з високим вмістом пилу і 

вологи. Доцільна також установка його над входом в під'їзди будинків, 

на сходових клітинах / переходах, відкритих майданчиках і т.д. У цьому 

світильнику джерелом світла є світлодіоди типу SMD. 

Переваги 

Світлодіоди працюють від низької напруги і споживають дуже мало енергії. 

Термін служби світлодіодів складає близько 30 000 годин. 

Світлодіоди практично не втрачають якості світлового променя. 

Світлодіоди не випромінюють інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання , що робить їх 

безпечними для очей. 

Світлодіоди не містять у своєму складі ртуті та інших шкідливих речовин , екологічно безпечні і не 

вимагають спеціальної утилізації. 

Світлодіоди не нагріваються і не виділяють тепло в навколишнє середовище. 

Світлодіоди забезпечують миттєве включення світильника і працюють без мерехтіння. 

Установка. 

Увага: перед установкою світильника перевірте його справність. 

- вимкніть струм в електромережі;  

- зняти рамку та розсіювач; 

- крізь гумову втулку просунути дріт живлення та приєднати його до клемника; 

- закріпити світильник на опорній поверхні; 

- увімкніть струм в електромережі. 

Комплектація: 

 Світильник, комплект кріплення, інструкція. 

Виробник залишає за собою право вдосконалювати конструкцію, змінювати дизайн, що може не 

знайти відображення в цій інструкції. 

Примітка: 
Кольорова температура  -  4000К. Кут розс іювання –  120 градусів.  

Матеріал -  ABS пластик.  Номінальний ресурс -30000 год.  

Коеф. потужності  >0.5 .  Клас захисту - I I .  Клас енергоефективност і  –  А+.  

Світильник необхідно зберігати і застосовувати у сухому приміщенні. 

Гарантія на світлодіодний світильник - 12 місяці (за умови дотримання користувачем правил експлуатації світильника). 

Відповідає вимогам ДСТУ IEC60598-2-1:2002, ДСТУ ІЕС60598-2-5:2002, ДСТУ ІЕС61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-

3-3:2004, ДСТУ IEC 61547-2001. 

Термін придатності-необмежений. Шкідливих речовин не виявлено. Дата виготовлення вказана на виробі. 

Технічні дані: 

Потужніс

ть 

LED, Вт 

Джерело 

живлення, 

В/Гц 

Ступінь 

захисту 

Тип 

світлодіода 

Світовий 

потік, Лм 

Індекс 

передачі 

кольору, 

Ra 

Довжина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Висота, 

мм 

8 200-240/50 IP54 SMD 560 70 160 160 40 

12 200-240/50 IP54 SMD 840 70 195 195 45 
 

 

 
 

Виробник: Нінгбо айвівай лайтінг технолоджі КО ЛТД, КНР 
Замовник: ТОВ «Люстерліхт РЦ» Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Чайки, буд. 16 


