
LED MODUL

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

elektronika nás baví

4738898 - FK-MODUL-12W-3200K
4738899 - FK-MODUL-18W-3200K
4738900 - FK-MODUL-24W-3200K
4738905 - FK-MODUL-12W-4200K
4738906 - FK-MODUL-18W-4200K
4738907 - FK-MODUL-24W-4200K
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UPOZORNĚNÍ
ź Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho  

technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
�Instalaci zařízení smí provádět jen osoba kvalifikovaná dle vyhlášky č.50 

o elektro montážích a revizích.
ź Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody 

vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
ź Před zahájením instalace je třeba bezpodmínečně odpojit přívod proudu do 

obvodu elektrické sítě, ke kterému bude svítidlo připojeno, aby bylo vyloučeno 

nebezpečí náhodného obnovení přívodu napětí!

NEPŘEHLÉDNĚTE
ź 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.
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INSTALACE
ź Odpojte svítidlo od napájení a ujistěte se, že svítidlo opravdu není pod napětím. 
ź Odklopte kryt svítidla
ź Odstraňte původní zdroj světla a patici. Pokud bylo zařízení v provozu, hrozí 

popálení. Vyčkejte než svítidlo vychladne. 
ź Připevněte modul ke svítidlu, protáhněte vodiče otvorem ve svítidlu a připojte 

vodiče: L - hnědá, N - modrá
ź Znovu přiklopte kryt svítidla

POPIS PRODUKTU
Magnetický SMD  modul je plnohodnotná náhrada za standardní zdroje světla. 
Ta stačí ze svítidla vyjmout a stávající svítidla jednoduše osadit LED modulem. Díky 
magnetickému provedení LED modulu je instalace na kovovou podstavu velice 
snadná.

LED

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

LIKVIDACE
Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu 
životního prostředí!
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Kód 4738898 4738899 4738900

Příkon (W) 12 18 24

Světelný tok (lm) 1200 1800 2400

Barevná teplota 3200 K 3200 K 3200 K

Typ LED čipu 2835 2835 2835

Výrobce LED čipu Epistar Epistar Epistar

Životnost LED 40 000 h 40 000 h 40 000 h

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

Stmívání Ne Ne Ne

Krytí IP20 IP20 IP20

Pracovní teplota -25 °C až + 50 °C -25 °C až + 50 °C -25 °C až + 50 °C

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

Detekce pohybu Ne ne Ne

Rozměry 125 mm 180 mm 180 mm

Třída ochrany II II II

Kód 4738905 4738906 4738907

Příkon (W) 12 18 24

Světelný tok (lm) 1200 1800 2400

Barevná teplota 4200 K 4200 K 4200 K

Typ LED čipu 2835 2835 2835

Výrobce LED čipu Epistar Epistar Epistar

Životnost LED 40 000 h 40 000 h 40 000 h

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

Stmívání Ne Ne Ne

Krytí IP20 IP20 IP20

Pracovní teplota -25 °C až + 50 °C -25 °C až + 50 °C -25 °C až + 50 °C

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

Detekce pohybu Ne Ne Ne

Rozměry 125 mm 180 mm 180 mm

Třída ochrany II II II

TECHNICKÉ PARAMETRY


