
 
 

СВIТИЛЬНИК - ПАНЕЛЬ 
 

AGAT S–42 
 
 

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

1 
        Світильник призначено для внутрішнього загального 
освітлення адміністративно - громадських приміщень. Джерело 
світла – світлодіодна SMD-панель. 

Температура оточуючого середовища :  -20 + 35ºС. 
УВАГА! Перед роботою уважно ознайомтеся з 

інструкцією. 
УВАГА! Гарантія – 12 місяців  з дати продажу, 

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

 

2 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- напруга номінальна  ~ 220-240В / 50Гц; 
- потужність номінальна  – 42Вт; 
- електронний драйвер – виносний; 
- коеф. потужності - ≥ 0,9; колірна темп-ра – 6500К; 
- кут розсіювання - 110º; 
- номінальний ресурс – 20.000 год.;  Ra > 80; 
- світловий потік, лм –  3780; 
- ступінь захисту – ІР20; 
- клас захисту – ІI; 
- габарити – 595 х 595 х 32 мм;  
- вага  не більше, кг – 1,8 

3 
КОНСТРУКЦІЯ СВІТИЛЬНИКА 

(мал.1): 
1) Корпус 1  зроблений у вигляді зварної рамки з 

алюмінієвого профілю. Оптичний блок — це набір 
SMD-панелей світлодіодів 2, закріплених до кришки 
3 з пофарбованої тонколистової сталі. Цей блок 
накритий пластиковим екраном - розсіювачем 4. 
Кришку зафіксовано гвинтами. 

2) Розсіювач 4 — виготовлено з опалового 
полістиролового листа. 

3)  Живлення світильника забезпечує драйвер 5, що 
приєднується за допомогою роз’єму 6, 7. 

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  
Вбудований / накладний монтаж  

 Підготувати монтажний отвір у підвісній стелі 
відповідно до розмірів світильника. 

 З’єднати з джерелом живлення драйвер 5, ввести 
його у монтажний отвір та покласти поруч. 

 Приєднати відповідний дріт драйвера до світильника 
за допомогою роз’єму – штекеру 6, 7. 

 Вкласти світильник у монтажний отвір підвісної стелі 
(типу Armstrong або г/картон) та покласти на профіль. 

 Перевірити належність монтажу та підключити 
напругу — див. мал. 

 Для накладного монтажу застосувати контурну збірну 
рамку (не входить в комплект світильника); 

УВАГА! Не відкривайте світильник та драйвер. 
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 цим 
керівництвом.  

Виробник залишає за собою право 
вдосконалювати конструкцію, змінювати дизайн, 
що може не знайти відображення в цьому 
документі. 
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