
LED lineárne svietidlo 
- závesné, prisadené

Popis
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Vysoko úsporné závesné LED lineárne svietidlo sa skladá z dvoch častí - hliníkovej koľajničky a pozdĺžneho

svietidla, čo zabezpečuje jednoduchú montáž a údržbu. Používa sa najmä v supermarketoch, skladoch,

veľtrhoch atď., teda na miestach, kde je potrebné použiť kompaktné a luxusné osvetlenie s úsporou energie.

Najčastejšie využitie:

Obchodné a priemyselné priestory, napr.: supermarkety, obchodné centrá, parkoviská, sklady, veľtrhy a pod.
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Vlastnosti

1.rovnomerné prepojenie bez medzier

4.Možnosť výberu z 3 farieb:
biela, sivá, čierna

D 
BIELA SIVÁ ČIERNA

2.špeciálny optický dizajn,
vyžarovanie svetla v 90°uhle,
UGR<19

5.Dva spôsoby montáže -
závesné alebo prisadené
svietidlo

o TI

3.koľajnička so zabudovaným 
príslušenstvom na pripojenie 
elektronických súčiastok

6.vysoká účinnosť LED chipov
do 150lm/W.

Technické údaje

Model CCT LED  Lumen(lm) Príkon(W) Dĺžka(mm) Napájanie
(±10%) (±10%) (V) 

6000-6500K 6000 lm 40W 1200 

3800-4200K 2835 5720 lm 40W 1200 AC 100-240V 
50/60Hz 

2800-3200K 5440 lm 40W 1200 

6000-6500K 10500 lm 70W 2400 

3800-4200K 2835 10010 lm 70W 2400 AC 100-240V 
50/60Hz 

SC-LH9070-040-AW-01W

SC-LH9070-040-AW-01NW

SC-LH9070-040-AW-01WW 

SC-LH9070-070-AW-01W 

SC-LH9070-070-AW-01 NW 

SC-LH9070-070-AW-01WW 2800-3200K 9520 lm 70W 2400 

Uhol Úspora energie PF CRI IP Životnosť

90° 

9 0% >0.95 >80 IP40 30000hrs 

Materiál

Zliatina hliníka+PMM 
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Rozmery (v mm)
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ToIerancia + 1 mm, pokiaľ nie je uvedené inak.
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Tolerancia + 2mm, pokiaľ nie je uvedené inak.

Elektrické zapojenie

GND L 1

N 

Spôsob montáže

L3 

AC 100-240V 

50/60Hz 

1. Pred montážou vypnite el. prúd

2. Na začiatku sa uistite, či  miesto uchytenia svietidla bezpečne udrží svietidlo; zafixujte držiaky pevne do stropu spolu s 

prislúchajúcimi komponentami a nakoniec namontujte zvyšok príslušenstva.

3. Pripojte kábel lampy k vodiču a spojte ich izoláciou.

4. Výška medzi lampou a stropom môže byť dodatočne zaistená pomocou fixovacieho drôtu, čím sa zamedzí spadnutiu svietidla v 

prípade uvoľnenia niektorej súčiastky.

5. Nakoniec zasuňte spojovací konektor do svietidla a zakryte svietidlo kovovým bočným krytom.
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Postup pri zavesení svietidla

2.Inštalačný diagram 

�:-

3.Vŕtací otvor 

Vyvŕtajte otvor podľa 
zodpovedajúceho rozmeru otvoru a 
kladivom nabite gumovú zátku do 
otvoru

6.Rozdelenie svietidla 

i 

Komponenty

1.koncové uzávery 2ks 

2.svietidlo  1ks
3. konektory 1ks 
4. gumová zátka 2ks
5. upevňovacie úchyty    2ks 

6.4X30PA skrutka 2ks 
7.závesné lano 2ks

8. svorka 2ks
9. ochranné lano 2ks
10. štvorcový závit 2ks

.
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7. montáž svoriek 
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1.Vyberte dekoračnú sponu: 
2.otočte rotačnou rukoväťou v 

smere hod. ručičiek; 
3.rozdeľte svietidlo na 2 časti.

9. Spojovací profil 

1. Zasuňte konektor druhého 
chodu (samica) do konektoru 
prvého chodu (samec)

�� 

Ak je napájanie 100V, 

N'P<4800W 

Ak je napájanie 240V, 
N'P <11520W 

N celkový príkon a P je príkon lampy

12. Nastavenie konektorov 

10Pripojenie 

! 

1. Uvoľnite skrutky statora a konektora 
a vytiahnite stator. 

f
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2. Vložte  konektor do lampy a  zaistite ho 

závitom 

13. Nasadenie ochranného krytu 
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5.Zaistenie úchytu na závesné lano 

iNavlečte upevňovací 
úchyt cez závesné 
lano a pomocou  
skrutkovaču upevnite 
upevňovací úchyt do 
gumovej zátky.

8.Pripojenie vstupu 
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. C, 
1.ZapojteAC  kábel do konektorov 
označených  L,GND,N  v uvedenom poradí;

1. Zaistite konektor lampy do 
koľajničky 
2. Zaistite osvetlenie 
pomocou rotačnej rukoväte; 
3. Namontujte dekoračnú
sponu. 
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Rozdelenie závesného lana

Inštalácia svietidla



Postup pri montáži prisadeného svietidla

2.lnštalačný diagram 

1 1 
Komponenty

2PCS 1 1 
1PCS 

1PCS 

2PCS 

2PCS 

2PCS 

1. koncové uzávery

2. svietidlo 

3.  konektory

4. gumová zátka

5. svorka 

6. ochranné lano 

7. 4X30PA skrutka 2PCS 

3.Vŕtací otvor 4. Zaistenie svoriek S. Rozdelenie svietidla 

1 

Vyvŕtajte otvor podľa 
zodpovedajúceho rozmeru otvoru a 
kladivom nabite gumovú zátku do 
otvoru

8.Pripojenie vstupu 

,
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Navlečte upevňovací úchyt 
cez bezpečnostné lano a 
pomocou skrutkovača upevnite 
upevňovací úchyt do 
gumovej zátky.
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7. Fixovanie spojovacieho miesta 8. Spojovací profil 

1,Vyberte dekoračnú sponu; 
2.Otočte rotačnou rukoväťou v 

smere hod. ručičiek: 
3.rozdeľte svietidlo na 2 časti.

t Zasuňte konektor druhého 
chodu (samica) do konektoru 
prvého chodu (samec)

2. Ak je napájanie 
100V, 
N'P<4800W 

Ak je napájanie 240V, 
N'P <11520W 
N celkový príkon a P je príkon 
lampy

1.1.ZapojteAC  kábel do konektorov 
označených  L,GND,N  v uvedenom 
poradí;

Vložte spojovací profil šikmo do 
svorky. 

9. Pripojenie 

1. Uvoľnite skrutky statora a 
konektora a vytiahnite stator. 
2. Vložte  konektor do lampy a
zaistite ho závitom 
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10. lnštalácia svietidla 

1. Zaistite konektor lampy do 
koľajničky 

2. Zaistite osvetlenie pomocou 
rotačnej rukoväte; 

3. Namontujte dekoračnú sponu 

11. Nastavenie konektorov a nasadenie ochranného krytu 
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D UPOZORNENIE
1. Pred použitím si, prosím, prečítajte špecifikácie, aby ste sa uistili, že montážne prostredie zodpovedá hore 

uvedeným podmienkam.
2. Osvetlenie nenapájajte na iné napätie ako je uvedené.
3. Vypnite poistky a prívod el. energie!
4. Pred pripojením na zdroj napätia sa uistite, že je zariadenie vypnuté, aby ste zabránili zasiahnutiu el. prúdom.
5. Neodborná montáž môže ohroziť Vašu bezpečnosť.
6. Montáž môže vykonávať iba oprávnená osoba na inštaláciu el. spotrebičov.
7. Pracovné prostredie: od -20°C do 45°C.
8. Poškodené svietidlo prestaňte okamžite používať. 
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