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Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK 
technics. Tento návod Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho 

funkciami a správnou obsluhou.

4739647 - 100 W
4739648 - 150 W
4739649 - 200 W
4739650 - 240 W

LED reflektor PRUSVIT3

Návod na použitie
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NEPREHLIADNITE
• Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné 

upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
• Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!
• Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie 

výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu
• Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento 

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

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

POPIS PRODUKTU
Výkonné priemyselné svietidlá PRUSVIT3 určené na osvetľovanie veľkých hál 
a priemyselných priestorov s vysokými stropmi. Vzhľadom na extra dlhú životnosť sú 
ideálnou náhradou za sodíkové výbojky a halogénové reflektory. Svietidlo zaveste 
pomocou závesného oka.

INŠTALÁCIA
• Reflektor zaveste.
• Pripojovací kábel nesmie byť v dobe montáže pripojený k sieťovému napätiu.
• Pripojenie reflektora k sieťovému napätiu smie vykonávať iba pracovník s kvalifikáciou 

podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb., minimálne pracovník znalý podľa § 5 vyhlášky č. 
50/1978 Zb. v platnom znení

• Reflektor je určený výhradne na zavesenie.
• Reflektor je možné pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie 

zodpovedá platným normám.
• Zásah do reflektora je neprípustný, reflektor je hermeticky uzavretý a pripojenie k 

napájaciemu napätiu sa vykonáva iba pomocou napájacieho káblika.
• Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
• V prípade nedodržania uvedených upozornení môže dôjsť k strate záruky.
• Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný 

servisný technik, alebo podobne klasifikovaná osoba.

UPOZORNENIE
• Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
• Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
• Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody 

vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.



3

Pozor: reflektor je hermeticky uzavretý a pripojenie sa vykonáva iba pomocou 
napájacieho káblika. Pripojiť je možné priamo do elektroinštalačnej krabice, alebo 
napr. pomocou vodotesnej káblovej spojky.

STMIEVANIE
Stmievanie je možné použiť s kompatibilným stmievačom 0-10 V. 
Zapojenie viď obrázok.

MONTÁŽ
Reflektor je určený výhradne na zavesenie. Pre montáž zavesením použite priložené 
montážne oko, oko zaskrutkujte do závitu v tele reflektora a zaistite bezpečnostnou 
skrutkou, viď obrázok. Následne reflektor zaveste na vhodný hák. Dodržte zaťaženie 
kotviaceho materiálu.

ROZMERY



Výrobca:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
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Made in China
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možné na 
vyžiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu 
životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Príkon (W)

4739647 4739648 4739649 4739650

Světelný tok (lm)
Farebná teplota
Mechanická odolnosť
Výrobca LED čipu
Životnosť LED
Vyžarovací uhol
Index podania farieb
Stmievanie
Energetická trieda
Krytie
Pracovná teplota
Napájacie napätie
Napájací zdroj
Rozmery
Hmotnosť

100

IK10

IP65

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

IP65 IP65 IP65

Philips

Philips
275 x 166 mm

3,1 kg 3,4 kg 4,3 kg 5,7 kg
285 x 165 mm 305 x 181 mm 360 x 185 mm

Philips Philips Philips

90°
Ra>80

C C C C
0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 V

Ra>80 Ra>80 Ra>80
90° 90° 90°

L70B10/50 000 h

-30°C až +50°C -30°C až +50°C -30°C až +50°C -30°C až +50°C

L70B10/50 000 h L70B10/50 000 h L70B10/50 000 h
Philips Philips Philips
IK10 IK10 IK10

15 000
5000 K 5000 K 5000 K 5000 K

22 500 30 000 36 000
150 200 240


