
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme, že jste si zakoupili tento reflektor určený k umístění na pevný podklad do vnějších i 
vnitřních prostor. Reflektor je vybaven COB LED s vysokou životností. 
 
Montáž 
Reflektor pevně připevněte na pevný podklad, např. na zeď, strop, sloup atd. 
Připojovaný kabel nesmí být v době montáže reflektoru připojen na napájecí síť. Připojení kabelu k 
reflektoru může provádět pouze pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., minimálně 
pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. 
• Reflektor je vhodný výhradně pro pevnou montáž. 
• Reflektor je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným 
normám. Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno reflektor 
odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek 
o způsobilosti k činnostem. 
• Nepoužívejte reflektor bez ochranného skla – rozbité ochranné sklo ihned vyměňte za nové. 
• Upevněte správně pryžové těsnění, aby jste zajistili správné krytí reflektoru. 
• Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je zajištěna „nulováním“. 
• Při každém zásahu do svítidla je nutno zkontrolovat neporušenost těsnících prostředků, zajištujících 
krytí svítidla a jeho součástí.  
• V případě nedodržení uvedených upozornění může dojít ke ztrátě záruky. 

Technické parametry: 

Model 10 W 20 W 30 W 50 W 100 W 150 W 

Kód 4731296 4731297 4731298 4731299 4731736 4731731  
 OBR. 1 2 3 4 5 6  

Světelný tok 700 lm 1400 lm 2100 lm 3500 lm 7000 lm 10500 lm 
Barevná 
teplota 5500 K 5500 K 5500 K 5500 K 5500 K 5500 K 
Vyzařovací 
úhel 120° 120° 120° 120° 120° 120° 

Napájecí nap ětí 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 

Výkon 10 W 20 W 30 W 50 W 100 W 150 W 

Krytí IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 

Rozměry 
115 x 106 x 85 

mm 225 x 185 x 125 mm 230 x 200 x 135 mm 280 x 230 x 150 mm 380 x 280 x 190 mm 425 x 320 x 170 mm 

 
Zapojení: hnědá – fáze, modrá – nula, zelenožlutá – zem. 
 
 
 
 

Tento návod k použití je publikace firmy FKtechnics. 
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Zm ěny 

vyhrazeny!  VB/03/15 


