
 

    СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ 
 

   KORAL – 15 (20, 24) 
 

 
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
1 

        Світильник призначено для освітлення адміністративно-
громадських приміщень, в тому числі з підвищеною концентрацією 
пилу та вологи.  

Джерело світла – світлодіодна SMD-матриця. 
Температура оточуючого середовища : -20 + 35ºС. 
УВАГА! Перед роботою уважно ознайомтеся з 

керівництвом з експлуатації. 
УВАГА! Гарантія - 12 місяців  з дати продажу, 

забезпечується тільки за умов дотримання вимог керівництва та 
відповідних стандартів  зберігання, транспортування та 
експлуатації. 

 

2 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- напруга номінальна  ~ 220В / 50Гц; 
- діапазон напруги вмикання світлодіодів ~175-250В; 
- потужність номінальна,Вт –  див. на упаковці; 
- електронний драйвер – вбудований; 
- коеф. потужності - 0,5, колірна темп-ра  –  6500К; 
- кут розсіювання - 180º; 
- номінальний ресурс – 20.000 год.;  Ra > 80; 
- світловий потік, лм – див. на упаковці; 
- ступінь захисту – ІР54; 
- клас захисту – ІI; 
- габарити, мм - див. табл. 

3 
КОНСТРУКЦІЯ СВІТИЛЬНИКА 
(мал.1): 
1) Корпус 1 виготовлений з полікарбонату. На корпусі 

закріплена SMD-матриця 3. Також корпус містить 
монтажні отвори 5 для закріплення на опорній 
поверхні (стеля або стіна).  

2) Розсіювач 2 виготовлено з опалового пластику (PC). 
3) Живлення матриці забезпечує драйвер 4. 
4) Напруга подається на світильник за допомогою 

дроту живлення  6. 

4 
ВАЖЛИВО! 

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

 Необхідно, щоб інсталяцію було виконано кваліфікованим 
електриком згідно  цієї інструкції та діючих норм. 

 Переконайтеся, що номінальна напруга світильника 
відповідає напрузі в мережі. 

 Переконайтеся, що світильник відповідає умовам його 
використання. 

 Переконайтеся, що лінію живлення обладнано захисними 
пристроями. 

 Виробник не несе відповідальності за травми та шкоду, 
які виникли внаслідок невірного монтажу та 
використання світильника або втручання в його 
конструкцію. 

5 
ІНСТРУКЦІЯ З ІНСТАЛЯЦІЇ  
Накладний монтаж (мал. 1,2) 

   Закріпити світильник на опорній поверхні. 

 З’єднати дріт 6, що його виведено крізь герметичний 
фітинг, з зовнішнім клемником джерела живлення. 

 Перевірити належність монтажу  та підключити 
напругу. 

  Блок - схема електрична – (мал.3). 

 УВАГА! Не відкривайте світильник. Заборонено 
втручатись в конструкцію драйвера та матриці.  
Світлові, функціональні параметри гарантуються 
за номінальної напруги живлення! 
 

6 
ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧА:  

Світильник виготовлено у відповідності з вимогами  
ДСТУ  IEC60598-2-1:2015,     ДСТУ IEC60598-2-5:2016, 
ДСТУ IEC61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, 
ДСТУ 55015-2015, ДСТУ IEC 61547-2016.  Виріб 
відповідає вимогам Директиви 2002/95/ЕС-ROHS та 
Техрегламенту про обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в ЕЕО. 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. 

 

 
 
 

 

Гарантійний талон 
Артикул (позначений на упаковці, корпусі) ________________________________________________________ 

Партія/дата виготовлення/код               ________________________________________________________               

(позначені на упаковці,корпусі) 

Дата та місце продажу                           ________________________________________________________ 

Печать та підпис продавця                    _________________                

                                                                                                                                                                

 

                                                         М.П.                                                                      

 
 

Дата повернення                                                                        Підпис продавця        

 


