
Závě sné LED svítidlo s bezdotykovým ovládáním
(FROMT TOUCH ED647 / ED677 / ED692 )

návod k instalacii

PŘ ED INSTALACÍ SVÍTIDLA SI POZORNĚ PŘ EČ TĚ TE TENTO NÁVOD.

Napájecí zdroj pracuje se vstupním síť ovým napě tím 230V. Instalaci napájecího zdroje smí provádě t pouze ř ádně

proš kolená osoba s potř ebnou kvalifikací pro instalaci zař ízení pracujících na vysokém napě tí!

Lineární LED svítidlo je urč ené k zavě š ení do sníž eného stropu. Napájecí napě tí 12V je ke svítidlu př ivedeno př es

závě sná lanka. Napájecí zdroj se umístí do sníž eného stropu, ale mě l by i po montáž i zů stat př ístupný, aby ho bylo

mož né v př ípadě poruchy vymě nit bez nutnosti demontáž e stropní konstrukce. Pokud to konstrukce stropu neumož ň uje,

umístě te napájecí zdroj do rozvadě č e nebo na jiné, př ístupné místo. V př ípadě nutnosti prodlouž ení napájecích vodič ů na

nízkém napě tí použ ijte vodič e s prů ř ezem alespoň 1mm. Samotný napájecí zdroj má stupeň krytí IP67, ale dbejte na to,

aby také síť ový kabel byl př ipojen odpovídajícím způ sobem v souladu s technickými a bezpeč nostními př edpisy.

Nejprve si vymě ř te body pro vyvrtání otvorů k ukotvení závě sů . Rozteč otvorů pro daný typ svítidla je v tabulce níž e. Př i

montáž i do sádrokartonu mě jte na pamě ti, ž e závě sy jsou zároveň napájecími vodič i. Dbejte na to, aby se závě sy př es

kovovou kostru stropu nezkratovaly! Vyvrtejte do sádrokartonu otvory o prů mě ru 10mm. Zasuň te do otvoru kovovou

hmož dinku a lehce př iraž te ke strupu, aby se do ně j zapíchly aretač ní hroty a hmož dinku stáhně te š roubem, který je v ní

vlož ený. Po dotaž ení š roub vyjmě te a naš roubujte místo ně j vlastní závě s. Z druhé strany pak př ipojte napájecí vodič e od

zdroje pomocí kabelového oč ka. Př ed zavě š ením svítidla zkrať te lanka na pož adovanou délku (pro č istý stř ih

doporuč ujeme použ ít nů ž ky na plech) a na koncích lanka odstraň te izolaci aby po dotaž ení aretač ních š roubů mě lo

eletrický kontakt se závě sy na obou koncích. Typový š títek na svítidle je na straně pro př ipojení +12V. Pokud svítidlu

omylem otoč íte polaritu napájecího napě tí, svítidlo nebude svítit, ale nepoš kodí se.

Svítidlo má zabudované bezdotykové ovládání. Senzor př iblíž ení je umístě n na straně u př ívodu (-) pod difuzorem

vedle LED. Dosah senzoru je 2-3cm. Krátkým př iblíž ením ruky nebo i dotekem v místě senzoru se svítidlo rozsvítí

nebo zhasne. Př idrž ením ruky v blízkosti senzoru po dobu delš í než cca 3s se zač ne plynule mě nit intenzita

osvě tlení. Poslední nastavená intenzita osvě tlení zů stává zachována v pamě ti i po př eruš ení napájení.

Typ ED647 ED677 ED692

Délka svítidla 450mm 742mm 996mm

Rozteč montáž ních otvorů 462mm 758mm 1008mm

Výkon 7W 12W 15W

Svě telný tok 550lm 930lm 1200lm

Teplota chroatič nosti 4000-4500K 4000-4500K 4000-4500K

Index podání barev (Ra / CRI) 80 80 80

Rozmě ry napájecího zdroje 180x29x20mm 180x29x20mm 180x29x20mm

(CZ) Tento symbol znamená, ž e tento výrobek nesmí být zlikvidován s bě ž ným domovním odpadem. Až Vám př estane slouž it, je nutné jej př edat př ísluš né
sbě rně odpadu, která zajistí jeho recyklaci. Pro informaci, kde se dá takový odpad odlož it, kontaktujte Vaš e technické služ by, nebo firmu, kde jste tento
produkt koupili.
(H) Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni a terméket. Amennyiben már nem használja, olyan hulladékok közé
kell helyezni, amelyek mellett biztosított az újrahasznosítása. Hulladékként való tárolásáról további információkért kérjük forduljon mű szaki szolgálathoz,
vagy a céghez, ahol a terméket vásárolta.
(PL) Ten symbol oznacza, ż e ten produkt nie moż e być zlikwidowany z bież ą cymi odpadami komunalnymi. Kiedy przestanie sł uż yć , musí być przekazany
do punktu zbiórki odpadów w celu utylizacji. W celu uzyskania informacji, gdzie moż na taki odpad dostarczyć skontaktujcie się z serwisem technicznym
lub z firmą , w której zakupiliś cie produkt.
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