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Інструкція з експлуатації  

Світлодіодний світильник призначений для внутрішнього загального 

освітлення адміністративно-громадських, побутових приміщень.  

 Світлодіодний світильник актуально встановлювати в тих місцях, де 

заміна лампи сполучена з великими труднощами або взагалі 

неможлива.  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;  

- зробити монтажний отвір у підвісній стелі відповідно до розміру (монтажного) світильника; 

- з'єднати з джерелом живлення драйвер, ввести його у монтажний отвір та покласти поруч; 

- приєднати дріт драйвера до світильника за допомогою роз'ємів; 

- повернути тримачі догори, вставити світильник в монтажний отвір, відпустити тримачі та зафіксувати 

світильник; 

- увімкніть струм в електромережі. 

Комплектація: 

 Світильник, драйвер, 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 –  180 градусів.  

Матеріал -метал .  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 - 24 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: 
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3 185-265/50 IP20 SMD 200 70 90х23 70 16 

5 185-265/50 IP20 SMD 290 70 109х23 90 26 

7 185-265/50 IP20 SMD 420 70 118х23 110 36 

9 185-265/50 IP20 SMD 580 70 146х23 120 46 

12 185-265/50 IP20 SMD 800 70 168х23 140 56 

15 185-265/50 IP20 SMD 1060 70 199х23 170 76 

18 185-265/50 IP20 SMD 1265 70 223х23 200 88 
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