
MODELE PLAFONÓW

PLAFON LED PODTYNKOWY

KWADRATOWY

PKP-LED-9W
PKP-LED-12W
PKP-LED-18W
PKP-LED-24W

OKRĄGŁY

DANE TECHNICZNE

Kąt świecenia
Barwa światła (neutralna-biała)
Żywotność
Liczba cykli On/Of
Współczynnik mocy

Prąd wyjściowy
Napięcie wejściowe
Współczynnik oddawania kolorów
Temperatura pracy
Czas nagrzewania się lampy

120°
4000K

30000h
15000
PF>0,5

300mA
AC200V-250V 50Hz

Ra>80
-5°C ÷ 50°C

pomijalny

MOC
ZNAMIONOWASYMBOL KSZTAŁT MONTAŻ WYMIAR STRUMIEŃ

ŚWIETLNY

POP-LED-9W
POP-LED-12W
POP-LED-18W
POP-LED-24W

WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji znajdują się na stronie:
http://www.plastrol.pl/gwarancja

RoHS

F

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi Producent.

   Wyprodukowano
   w P.R.C. dla:

P.W.U-H Plast-Rol
Spółka Jawna J.J. Kałuża
64-918 Lotyń ul. Pocztowa 16
Phone +48 67 266 04 20
Fax +48 67 266 04 52
www.plastrol.pl
plastrol@plastrol.pl

PKP-LED-12W

PKP-LED-18W

PKP-LED-24W

KWADRATOWY

KWADRATOWY

KWADRATOWY

170x170x13

225x225x13

300x300x13

12W

18W

24W

780lm

1350lm

1800lm

POP-LED-12W

POP-LED-18W

POP-LED-24W

OKRĄGŁY

OKRĄGŁY

OKRĄGŁY

Ø170x13

Ø225x13

Ø300x13

12W

18W

24W

780lm

1350lm

1800lm

PKP-LED-9W KWADRATOWY PODTYNKOWY 145x145x13 9W 580lm

PODTYNKOWY

PODTYNKOWY

PODTYNKOWY

PODTYNKOWY

PODTYNKOWY

PODTYNKOWY

PODTYNKOWY

OKRĄGŁYPOP-LED-9W Ø145x13 9W 580lm

Plafony w kolorze białym. Obudowa wykonana z aluminium.

Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucaj zużytego
urządzenia wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Przekazując zużyte produkty do właściwego punktu
zbierania zapobiegasz potencjalnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z ewentualnej obecności
składników niebezpiecznych w urządzeniu.



BA

1. Ostrożnie wyjąć plafon z opakowania.
2. Przygotować otwór montażowy (Rys.1).
3. Odłączyć zasilacz LED od plafonu (Rys.2A).

4. Podłączyć zasilacz LED do sieci elektrycznej (Rys.3).
5. Podłączyć zasilacz LED do plafonu (Rys.2B).
6. Zamontować plafon do powierzchni montażowej za
pomocą sprężyn dociskowych (Rys. 4).

Podłączenia elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Podczas montażu oprawy należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilające.

Nie stosować w obwodach ze ściemniaczami.

Montaż wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

!

INSTRUKCJA MONTAŻU

PLAFON LED PODTYNKOWY

!

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej
przestrzegać.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane nieodpowiednią obsługą oraz
nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
3. Nigdy nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny
z jego przeznaczeniem oraz specyfikacją techniczną opisaną
w niniejszej instrukcji.
4. Przed podłączeniem należy sprawdzić czy urządzenie nie
jest uszkodzone. W razie uszkodzenia któregokolwiek
z podzespołów nie korzystać z urządzenia.
5. Zabrania się naprawiania urządzenia we własnym zakresie.
W razie uszkodzenia urządzenie należy zwrócić do punktu
sprzedaży.
6. Należy chronić urządzenie przed zanurzeniem
w jakimkolwiek roztworze.

7. Należy obchodzić się ostrożnie z urządzeniem i chronić je
przed wstrząsem i uszkodzeniami mechanicznymi.
8. Nie należy przykrywać urządzenia w trakcie eksploatacji.
9. Nie należy narażać urządzenia na bardzo wysokie lub niskie
temperatury.
10. Urządzenie czyścić za pomocą miękkich ściereczek.
Nie używać silnych detergentów, alkoholu czy
rozpuszczalników.
11. W trakcie czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci
elektrycznej.
12. Produkt należy chronić przed dziećmi.
13. Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu.
14. Instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu należy
zachować na wypadek ewentualnej reklamacji.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


