
СВІТИЛЬНИК ДЛЯ СВІТЛОДІОДНИХ ТРУБЧАСТИХ ЛАМП 
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Інструкція з експлуатації 

Світильник зі світлодіодами призначений для освітлення промислово-
складських приміщень с підвищеною концентрацією пилу та вологи, а також 

для зовнішнього освітлення.  

Світильник являє собою корпус промислового світильника та використовується 
тільки з світлодіодними трубчастими лампами серії Т8 (L=1200мм, в комплект 

не входять), забезпечуючи надійний рівень захисту від вологи та пилу. 

Світловий потік та колірна температура визначаються типом використовуваної 
лампи. 

Схема живлення ламп в світильнику - с протилежних кінців.  
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;  

- за допомогою кліпс звільнити корпус світильника від плафону; 

- закріпіть корпус на стіні, стелі, тощо, за допомогою скоб, використовуючи  
шурупи, через монтажні отвори; 

- протягніть дріт живлення  крізь фітинг (розташований в торці світильника) та 

з’єднати його з клемником на внутрішній стороні світильника;  
- вставте лампи; 

- закрити плафон за допомогою кліпс . Потрібно натискати їх з протилежних боків 

до центру, рухаючись уздовж корпуса. Під час замикання має лунати певне клацання. Після 
виконання з'єднання переконатися в його надійності. 

- увімкніть струм в електромережі. 

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

не знайти відображення в цій інструкції. 

Примітка:  

Розмір світильника 1267*110*60 мм. Ступінь захисту-IP65. Кут р о з с іювання – 1 20  гр ад ус ів .  

Матер і ал  кор п уса  -  AB S пла стик ,  р озс іювача  -  п оликар б онат .  Клас  за хист у - I I .  

Клас  ен ер г о еф ективнос т і  –  А.  Світильник необхідно зберігати у сухому приміщенні. 
Гарантія на світильник – 12 місяців (за умови дотримання користувачем правил експлуатації 

світильника). Шкідливих речовин не виявлено. Дата виготовлення вказана на виробі.  

Термін придатності-необмежений. 
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.  

Комплектація: 

 Світильник, комплект кріплення, інструкція. 

 
 

 
 

Виробник: Чжецзян Фірсд групп Ко. Лтд., №218 Ті Ю Чанг Роад., Ханчжоу, КНР. 
Замовник: ТОВ «Люстерліхт РЦ» Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Чайки, буд. 
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