
Návod k použití

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku 
značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným 
výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.

SK

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



POPIS VÝROBKU A JEHO POUŽITIA
LED osvetľovacie teleso určené pre osvetlenie chodieb, miestností, 
priemyselných priestorov, skladov, ideálny ako svietidlo do kuchyne i. Veľkou 
výhodou tohto nového typu osvetľovacieho telesa je jeho nízka spotreba. 
Oproti riešenie sa žiarivkami má dve výhody: Okamžitý štart na plný jas a 
neobmedzený počet zapnutie / vypnutie. Taktiež predpokladaná doba života 25 
000 prevádzkových hodín je dlhšia než ako u klasických žiaroviek či úsporných 
žiariviek. Kryt je z bieleho plastu, ktorý zaistí výborné rozptýlenie svetla 
produkovaného veľmi jasnými zdrojmi svetla, ktorými sú použité LED diódy. Tým 
sa obmedzí možnosť oslnenia a svetlo viac pripomína klasické zdroje svetla. 
Jednoduché pripojenie pomocou svorkovnice integrovanej v svietidle.

UPOZORNENIE
�Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho 

technické špecifikácie. Jeho preťaženie či nevhodné napätie môže zariadenie 
zničiť.

�Zariadenie (svietidlá) určená pre pevnú montáž smie podľa platnej legislatívy 
inštalovať a prípadne opravovať len osoba kvalifikovaná podľa vyhlášky 50/78 
Zb. s § 5 a vyšším. (Či kvalifikáciou obdobnú - platnú v krajine montáže)

�Laik (podľa STN EN 50110-1 môže zariadenie (svietidlá) len užívať.
�Pri akomkoľvek zásahu na zariadenia či jeho montáži, musí byť toto vždy 

odpojené od elektrickej siete.

NEPREHLIADNITE
ź Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné 

upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
ź Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek 

prečítať!
ź Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na 

uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
ź Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento 

návod na obsluhu.
ź Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu 

firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

2



INŠTALÁCIA

�Nevykonávajte inštaláciu svietidlá pod prúdom el. napätie!
�Odstráňte koncové kryty svietidlá
�Za použitia skrutiek pripevnite na požadované miesto.
�Pripojte vodiče do svorkovnice
�Hnedá: fáza

Modrá: nula
Žltozelená: zem

�Zaklapnite koncové krytky svietidla

Svorkovnica

Otvory pre montáž svietidla
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LIKVIDÁCIA
�Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na 
ochranu životného prostredia!

PREHLÁSENIE O ZHODE
�Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, 
ktoré je možno na požiadanie predložiť.

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

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Kód 4739041 4739042 4739043

Príkon (W) 20 28 35

Svetelný tok (lm) 1900 2700 3500

Farebná teplota 4000 K 4000 K 4000 K

Typ LED čipu 2835 2835 2835

Životnosť LED 25 000 h 25 000 h 25 000 h

Vyžarovací uhol 110° 110° 110°

Počet spínacích cyklov 20 000 20 000 20 000

Index podania farieb Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

Stmievanie Nie Nie Nie

Max. prúd 0,09  A 0,12 A 0,15 A

Krytie IP20 IP20 IP20

Mechanická odolnosť IK06 IK06 IK06

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

Napájacie napätie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Materiál Al + PC Al + PC Al + PC

Rozmery 597 x 80 x 31 mm 897 x 80 x 31 mm 1197 x 80 x 31 mm

Trieda ochrany I I I


