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Identifikační číslo:  8595228308103 

Označení výrobku: NS-KE-NW1.8 Design A 

Příkon [W] 8,5 

Jmenovité napětí [VAC] 230 

Jmenovitý proud [A] 0,04 

PF účiník [-] 0,95 

Provozní frekvence [Hz] 50-60 

Světelný tok [lm] 600 

CRI [-] 80 

Náhrad. teplota chromatičnosti [K] 4000-4200 

Úhel svítivosti [°] 105 

Měrný výkon [lm/W] 71 

Předpokládaná životnost [hod.] 50 000 

Provedení Rám : hliník 
Kryt: keramika  

Hmotnost produktu [kg] 1,5 

 
Nástěnné svítidlo s keramickým stínítkem je 
vhodné k dekorativnímu osvětlení chodeb, 
vstupních hal, vináren a podobně.  

Při výrobě jsou použity ověřené komponenty. 
Použité LED zdroje světla pracují bez 
předřadníku, tím se snižuje pravděpodobnost 
poruchy a zároveň zvyšuje účinnost svítidla. 
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Připojení může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací 
nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou 
kvalifikací.  
 
Před instalací svítidla vypněte přívod energie! 
 
 
V případě instalace na hořlavé povrchy je nutné použít 
distanční podložky, které jsou součástí balení. Distanční 
podložky se nasadí na upevňovací vruty mezi tělo svítidla a 
stěnu tak, aby mezi svítidlem a stěnou byla mezera 
minimálně 3mm. 
 
 
 
 
 
 
Svítidlo je možné osadit na elektroinstalační krabici KU68, nebo 
přímo na stěnu. Podle provedení elektroinstalace. 
 
Instalace: 
 

1. Protáhněte přívodní kabel otvorem uprostřed základny.  
2. Základnu připevněte na stěnu pomocí vrutů a 

hmoždinek. Pak připojte přívodní vodiče do svorkovnice 
osazené na základně. 

3. Keramický kryt nasaďte na základnu svítidla. 
4. Keramický kryt svítidla zajistěte šroubem, který je 

součástí balení. 
 

 
Svítidlo se řadí do třídy ochrany I.  
 
Upozornění: 
 

1. Zařízení smí instalovat pouze osoba s požadovanou 
kvalifikací. 

2. Nepoužívat ve vlhkých prostorách. 
3. Neinstalovat na PPR (polypropylén) 

 
Likvidace výrobku po ukončení životnosti: 
 
Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte 
výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o 
odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků. 
 

 


