
Návod k použití

Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku 
značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným 
výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

CZ

LED svítidlo PRIOBY2
4739041 - PRIOBY2 20W
4739042 - PRIOBY2 28W
4739043 - PRIOBY2 35W



POPIS VÝROBKU A JEHO POUŽITÍ 
LED osvětlovací těleso určené pro osvětlení chodeb, místností, průmyslových 
prostor, skladů, ideální jako svítidlo do kuchyně aj. Velkou výhodou tohoto 
nového typu osvětlovacího tělesa je jeho nízká spotřeba. Oproti řešení se 
zářivkami má dvě výhody: Okamžitý start na plný jas a neomezený počet 
zapnutí/vypnutí. Taktéž předpokládaná doba života 25 000 provozních hodin je 

NEPŘEHLÉDNĚTE
�Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní 

upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
�Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
�Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny 

k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
�Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

i tento návod k obsluze.
�Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného 

souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován

UPOZORNĚNÍ
�Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho 
technické specifikace. Jeho přetížení či nevhodné napětí může zařízení zničit.
�Zařízení (svítidla) určená pro pevnou montáž smí dle platné legislativy 
instalovat a případně opravovat jen osoba kvalifikovaná podle vyhlášky 50/78 
Sb. s § 5 a vyšším. (či kvalifikací obdobnou – platnou v zemi montáže)
�Laik (podle ČSN EN 50110-1 může zařízení (svítidla) pouze užívat.
�Při jakémkoli zásahu na zařízení či jeho montáži, musí být toto vždy 
odpojeno od elektrické sítě.
�Výrobce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou 
manipulací se zařízením.
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INSTALACE

Upozornění:
�Neprovádějte instalaci svítidla pod proudem el. napětí!
�Sejměte koncové krytky svítidla
�Za použití vrutů připevněte na požadované místo.  
�Připojte vodiče do svorkovnice

Hnědá: fáze
Modrá: nula
Žlutozelená: zem

�Zaklapněte koncové krytky svítidla

Svorkovnice

Otvory pro montáž svítidla
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LIKVIDACE
�Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na 
ochranu životního prostředí!

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
�Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, 
které je možno na vyžádání předložit.

Výrobce:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 05/18_01

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kód 4739041 4739042 4739043

Příkon (W) 20 28 35

Světelný tok (lm) 1900 2700 3500

Barevná teplota 4000 K 4000 K 4000 K

Typ LED čipu 2835 2835 2835

Životnost LED 25 000 h 25 000 h 25 000 h

Vyzařovací úhel 110° 110° 110°

Počet spínacích cyklů 20 000 20 000 20 000

Index podání barev Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Stmívání Ne Ne Ne

Max. proud 0,09  A 0,12 A 0,15 A

Krytí IP20 IP20 IP20

Mechanická odolnost IK06 IK06 IK06

Pracovní teplota - 5 °C až + 50 °C - 5 °C až + 50 °C - 5 °C až + 50 °C

Napájecí napětí 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Materiál Al + PC Al + PC Al + PC

Rozměry 597 x 80 x 31 mm 897 x 80 x 31 mm 1197 x 80 x 31 mm

Třída ochrany I I I


