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Світильник призначено для освітлення промислово-
складських приміщень з підвищеною концентрацією пилу та 
вологи, а також для зовнішнього освітлення. 

УВАГА! Перед роботою уважно ознайомтеся з 
інструкцією. 

УВАГА! Не використовуйте світильник при високих 
температурах, оскільки цей фактор може впливати на 
нормальне функціонування світильника. 

УВАГА! Гарантія - 12місяців  з дати продажу, забезпечу-
ється тільки за умов дотримання вимог інструкції та відповідних 
стандартів  зберігання, транспортування та експлуатації. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- напруга номінальна  ~ 220В / 50Гц; діапазон 
стабільної роботи світлодіодів ~ 180-265В; 
- потужність номінальна,Вт –  20(40); 
- електронний драйвер – вбудований; 
- коеф. потужності≥0,9, колірна темп-ра,К – 4000/6500; 
- кут розсіювання - 120º; 
- номінальний ресурс – 20.000 год.;  Ra > 80; 
- світловий потік, лм – 1800(1850)/3600(3700); 
- ступінь захисту – ІР65; клас захисту – І(загальна 
ізоляція та захисна заземлююча клема); 
- габарити, мм - див. мал.4;  
- вага  не більше, кг – 0,6(1,2); 
- клас енергоефективності - А+ 
- макс.к-ть св-ків в ланцюгу(3х0,75мм

2
) - 

33(20W),20(40W). 
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КОНСТРУКЦІЯ СВІТИЛЬНИКА 
Світильник складається з комплектуючих  (мал.1): 
1) Корпус А виготовлено з полікарбонату; панель В 
виготовлено з алюмінію. На панелі розміщені 
світлодіоди I та з внутрішньої сторони змонтовано 
драйвер D. Панель з корпусом з’єднано пружинними 
фіксаторами H.  Корпус по контуру оздоблено 
силіконовим ущільнювачем F.   

2) Розсіювач C виготовлений із матового 
полікарбонату, оснащений защіпками К по контуру, 
зовнішня поверхня гладка. 

3) Для монтажу використовуються скоби E з 
нержавіючої сталі. 
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ВАЖЛИВО! 

! Всі роботи з монтажу та обслуговування світильника 
необхідно проводити тільки ПРИ ВІДКЛЮЧЕНІЙ МЕРЕЖІ 
ЖИВЛЕННЯ !!! 

! Бажано, щоб інсталяція була виконана кваліфікованим 
електриком згідно  інструкції та діючих норм. 

! ЗАВЖДИ відключайте світильник від електричної мережі 
перед встановленням або заміною лампи. 

! Переконайтеся, що номінальна напруга світильника 
відповідає напрузі  в мережі. 

! Переконайтеся, що світильник відповідає умовам його 
використання. 

! Перевірте, що лінія живлення обладнана захисними 
пристроями. 

! Виробник не несе відповідальності за травми та шкоду, 
спричинені невірним монтажем та використанням 
світильника або втручанням в його конструкцію. 
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ІНСТРУКЦІЯ З ІНСТАЛЯЦІЇ СВІТИЛЬНИКА (мал.1) 

• За допомогою викрутки, не застосовуючи надмірних 
зусиль, звільнити розсіювач від корпуса, послідовно 
повертаючи викрутку, занурену в спеціальні місця 
біля защіпок. Від'єднати панель, попередньо 
натиснувши пружинні фіксатори. 

• Протягнути дріт  крізь фітинг G. 

• З’єднати дріт живлення з клемником на внутрішній 
стороні панелі(див. схему електричну, мал.3). та 
затягнути фітинг. 

• Зібрати виріб в зворотному порядку. Прийміть до 
уваги, що встановлююч розсіювач треба натискати 
його защіпки з протилежних боків до центру, 
рухаючись уздовж корпуса. Під час замикання має 
лунати певне клацання. Після виконання з'єднання 
переконатися в його надійності. 

• Прикріпити корпус світильника за допомогою скоб E 
накладним монтажем (мал.2). Відстань між 
монтажним кріпленням та габарити див.мал.4. 

• Переконатися в надійній фіксації та ввімкнути 
живлення. 
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ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧА:  
Світильник виготовлено у відповідності з вимогами  

ДСТУ  IEC60598-2-1:2002,     ДСТУ IEC60598-2-5:2002, 
ДСТУ IEC61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, 
ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ IEC 61547-2001.  Виріб 
відповідає вимогам Техрегламентів про обмеження 
використання деяких небезпечних речовин в ЕЕО, 
енергоефективності (ЕЕІ) та БНВО. Безпека продукції 
гарантована тільки за умов дотримання інструкції та 
вимог пожежної безпеки.  

Користувач та особа, яка встановлює 
світильник, мають бути забезпечені цією 
інструкцією.  

Виробник залишає за собою право 
вдосконалювати конструкцію, змінювати дизайн, 
що може не знайти відображення в цій інструкції. 
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Светильник предназначен для освещения промышленно-
складских помещений с повышенной концентрацией пыли и 
влаги, а также для наружного освещения. 

ВНИМАНИЕ! Перед работой внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией. 

ВНИМАНИЕ! Не используйте светильник при высоких 
температурах, так как этот фактор может влиять на нормальное 
функционирование светильника. 

ВНИМАНИЕ! Гарантия - 12месяцев  с даты продажи, 
предоставляется только при соблюдении требований 
инструкции и соответствующих стандартов  хранения, 
транспортировки и эксплуатации. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
-напряжение: номинальное ~220В / 50Гц; диапазон 
стабильной работы  ~180-265V / 50Гц; 
- мощность номинальная – 20(40) Вт; 
- электронный драйвер – встроенный; 
- коэф. мощности - ≥ 0,9;   
- цветовая температура – 4000К, 6500К; 
- угол рассеивания - 120º; 
- номинальный ресурс – 20.000 час.;  Ra > 80; 
- световой поток, лм – 1800(1850)/3600(3700); 
- степень защиты – ІР65; класс  защиты – I(общая 
изоляция и защитная заземляющая клемма); 
- габариты - рис.4; вес не больше, кг  –  0,6(1,2); 
- класс энергоэфективности - А+ 
-макс.к-во св-ков в цепи(3х0,75мм

2
) - 33(20W),20(40W). 
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КОНСТРУКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА 
Светильник состоит из  комплектующих (рис.1): 
1) Корпус А изготовлен из поликарбоната; панель В 
изготовлена из алюминия. На панели размещены 
светодиоды I и с внутренней стороны смонтирован 
драйвер D. Панель с корпусом соединено пружинными 
фиксаторами H.  Корпус по контуру оснащен 
силиконовым уплотнителем F.   
2) Рассеиватель C изготовлен из матового 
поликарбоната, имеет защелки K по контуру, наружная 
поверхность гладкая. 
3) Для монтажа используются скобы E с нержавеющей 
стали. 
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ВАЖНО! 

! Все работы по монтажу и обслуживанию светильника 
необходимо производить только ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ 
ПИТАНИЯ !!! 

! Необходимо, чтобы установка была выполнена 
квалифицированным электриком в соответствии с 
инструкцией и действующими нормами. 

! Убедитесь, что номинальное напряжение светильника 
отвечает напряжению в сети. 

! Убедитесь, что светильник отвечает условиям его 
эксплуатации. 

! Проверьте, что линия питания оборудована защитными 
устройствами. 

! Производитель не несёт ответственности за травмы и 
ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа и 
эксплуатации светильника или вмешательства в  его 
конструкцию. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКА 
(рис.1) 

• С помощью отвертки, не применяя сверхусилий, 
освободить рассеиватель от корпуса, последова-
тельно поворачивая отвертку,вставленную в специ-
альные углубления возле защелок. Отсоединить 
панель, предварительно нажав на пружинные 
фиксаторы. 

• Протянуть провода сквозь фитинг G. 

• Соединить проводники с клеммником, размещенным 
на внутренней стороне панели (см. сх. эл.,  рис.3) и 
затянуть фитинг . 

• Собрать изделие в обратном порядке. Примите к 
сведению, что устанавливая рассеиватель нужно 
нажимать его защелки с противоположных сторон к 
центру, двигаясь вдоль корпуса. Во время зажима 
должен звучать щелчок. 

• Прикрепить корпус светильника с помощью скоб 
накладным монтажом (рис.2). Расстояние между 
монтажными креплениями и габариты - см.рис.4. 

• Убедиться в надежной фиксации и вкл. питание. 
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ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 
Светильник изготовлен в соответствии с требо-

ваниями  ДСТУ IEC60598-2-1:2002,     ДСТУ IEC60598-
2-5:2002, ДСТУ IEC61000-3-2:2004, ДСТУ EN61000-3-
3:2004, ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ IEC61547-2001.  
Изделие отвечает требованиям Техрегламентов об 
ограничении использования некоторых опасных 
веществ в ЭЭО, энергоэфективности (ЕЕI) и БНВО. 
Безопасность продукции гарантирована только при  
условии соблюдения инструкции и противопожарных 
требований. 

Инструкцией необходимо обеспечить 
пользователя и специалиста, устанавливающего 
светильник.  

Производитель оставляет за собой право 
совершенствовать конструкцию, незначительно 
изменять дизайн, что может не найти отображения 
в настоящей инструкции. 
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Fixture is designed for illuminating of stock, working areas with 
high concentration of dust and humidity, and for exterior lighting.  

 
ATTENTION! Read carefully operating manual before use. 
 
ATTENTION! Do not use the fixture in places with high dust 

concentration, high temperature level and high humidity level; these 
few factors may influence normal functioning of the fixture.  

ATTENTION! Warranty – 12months from the date of sale, is 
represented only in compliance with the instructions and according to 
standards for storage, transportation and using. 
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TECHNICAL CHARACTERISTICS: 
- Voltage nom. – AC 220V/50Hz; 
- Voltage range for SMD strips  working – AC180-265V; 
- Wattage  – 20(40)W;  EEI - A+ 
- Electronic driver - inside;  
- P.F. -  ≥ 0,9;  ССТ (K) – 4000, 6500; beam angle - 120º; 
- Average lifetime – 20.000hours;  Ra > 80; 
- Lumens - 1800(1850)/3600(3700)lm;  
- Ingress protection –IP65; Protection class – I (common 
insulation and protective earthling clamp); 
- Dimensions , mm –  see in the table 4; 
- Weight not more, kg – 0,6(1,2); 
- max for safety,pcs.(3х0,75мм

2
) - 33(20W),20(40W). 

                                                                    3 

FIXTURES’s  STRUCTURE:  
The fixture consist of component parts as follows (pic.1): 
1)Housing A is made from polycarbonate material; panel  
B  is made from aluminium. There are LED-strips I on base 
and driver D assembled inside the panel . The panel and 
housing are fixed by means of spring clips H. Housing 
outline has silicon compressor F.  
2) Diffuser C is made from frosted polycarbonate, it has a 
latches around, outer surface is smooth. 
3) Stainless steel clips E are used for assembling. 
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IMPORTANT! 

! Mounting and service works must be provided only after 
ELECTRICITY WAS CUT OFF!!!  

! It is advisable, to mount emergency lighting by professional 
electrician to this operating manual and current standard.  

! ALWAYS switch-off your fitting before mounting or lamp 
changing.  

! Make sure, that rated voltage complies with supplied voltage.  

! Make sure, that fixture complies with its external environment. 

! Check if supply line is equipped with protective devices.  
        Manufacturer is not responsible for injuries and damage,  
        which were caused by incorrect mounting and using of the 
        fixture or intervention to construction. 

5 

FIXTURES's INSTALLATION  MANUAL (pic.1) 

• Release diffuser from housing using screwdriver, 
consistently turn screwdriver in certain place near clips. 
Disconnect panel previously pressing clips. 

• Extend supplying driver through fitting G screwed into 
housing. 

• Connect power cord to the terminal block, which is 
located inside the panel (see  pict.3) and tighten fitting. 

• Assemble the product in reverse order. Attention, for 
install diffuser, you need press the clips from outside to 
center. During the fixing, must be hear characteristic 
click. Make sure in reliability of diffuser fixing. 

• Assemble fixture housing by means of surface mount 
clips (pic.2). Distance between mounting brackets and 
dimensions see on pic.4. 

• Make sure that fixation is safety, turn on the power. 
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TO USER’S ATTENTION:  
      The fitting manufactured in accordance to DSTU   
IEC60598-2-1:2002, DSTU   IEC 60598 -2-5:2002, DSTU  
IEC61000-3-2:2004, DSTU  EN 61000-3-3:2004, DSTU   
CISPR 15:2007, DSTU IEC 61547-2001.  Product meets 
the requirements of Directive 2002/95/EC-ROHS, EEI and 
LVD. 
The safety of this product is assured only if follow present 
instruction and performance of fire safety requirements.  
Every user and specialist, who installs this fitting, 
must have the user’s manual.  
Manufacturer is entitled to improve fitting structure 
and do some little changes in design, what may not be 
mentioned in this manual. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ З РОЗСІЮВАЧЕМ 
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С РАССЕИВАТЕЛЕМ 
LED LUMINAIRE WITH DIFFUSER 

 
 

  LED PRIZMA–20(40) 
 

        
 

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
INSTALLATION DIRECTIONS 

 

 


