
 

 

 

 

Návod na obsluhu 
 

 

Svietidlo stropné zabudovateľné 

 

Typ-okrúhle Príkon Napätie Životnosť Farba svetla Svietivosť 
 

Priemer Montážny otvor 

ACRPNW-R-6W-PC 

 

6W 

 

220-240V AC, 

50/60 Hz 

20.000 h Neutral 

white 

420 lm 110 mm 90 mm 

 

ACRPWW-R-6W-PC 

 

6W 220-240V AC, 

50/60 Hz 

20.000 h Warn 

white 

390 lm 110 mm 90 mm 

 

ACRPNW-R-8W-PC 

 

8W 

 

220-240V AC, 

50/60 Hz 

20.000 h Neutral 

white 

560 lm 116 mm 95 mm 

 

ACRPWW-R-8W-PC 

 

8W 220-240V AC, 

50/60 Hz 

20.000 h Warn 

white 

510 lm 116mm 95 mm 

 

ACRPNW-R-12W-PC 

 

12W 220-240V AC, 

50/60 Hz 

20.000 h Neutral 

white 

840 lm 140 mm 120 mm 

 

ACRPWW-R-12W-PC 

 

12W 220-240V AC, 

50/60 Hz 

20.000 h Warn 

white 

790 lm 140 mm 120 mm 

ACRPNW-R-18W-PC 

 

18W 220-240V AC, 

50/60 Hz 

20.000 h Neutral 

white 

1260 lm 185mm 147 mm 

ACRPWW-R-18W-PC 

 

18W 220-240V AC, 

50/60 Hz 

20.000 h Warn 

white 

1210 lm 185mm 147 mm 

 

 

LED svietidlo je určené na montáž na pevný podklad do vnútorných priestorov.  

Krytie: IP20 – pre vnútorné použitie.  
 

Montáž 

Svietidlo pevne pripevnite na pevný podklad, napr. na stenu, strop a pod. 
Pripojte napájací kábel pre pripojenie k napájacej sieti 230V. Pripájaný vodič nesmie byť v dobe montáže svietidla pripojený na napájaciu sieť. Pripojenie napájacieho 

kábla ku svietidlu môže vykonávať iba pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou.  

 

 

 

UPOZORNENIE 

- Svietidlo je vhodné výhradne pre pevnú montáž. 

- Svietidlo možno pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie zodpovedá platným normám.  

- Pred akýmkoľvek zásahom do svietidla alebo vykonávaním údržby a servisu je nutné odpojiť od elektrickej siete. Túto činnosť môže vykonávať iba osoba 

                  ZNALÁ v zmysle platných vyhlášok o spôsobilosti k činnostiam. 

- Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím je zaistená  „uzemnením“. 

- V prípade poškodenia akejkoľvek časti svietidla svietidlo okamžite vyraďte z prevádzky 

- LED vo svietidle nie sú vymeniteľné 

- Nijako nezasahujte do vnútorného zapojenia svietidla 

- V prípade rozbitia krytu svietidla svietidlo nepoužívajte a okamžite ho nahraďte novým krytom. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             Distribútor: 

Vario Trade, s .r o. 

T. Vansovej 1750/2 

979 01 Rimavská Sobota 
 

 

 


