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Tyto svítidla lze dodat v designech od 
firmy ABB. Rozměry k ostatním typům 
naleznete zde:  
 
http://www117.abb.com 
 
Například: 

• TO (Tango) 
• ET (Element) 
• TE (Time) 

  

 

Identifikační číslo: 
Dle designu krytů a rámečků firmy  

ABB 

Označení výrobku:  OS-P-x4-12Vxx 

Počet LED [ks] 4 

Příkon [W] 0.8 

Jmenovité napětí ~ [VAC/DC] 12 

Jmenovitý proud [A] 0,07 

Náhrad. teplota chromatičnosti [K] 
pro W : 5500-5800 

pro WW: 3000-3300 

Předpokládaná životnost [hod.] 40 000/L70 

Provedení Plast, design ABB 

Hmotnost [g] 59 

 

 

Svítidlo OS-P-x4 v rámečku Tango (TO) je možné osadit pouze do elektroinstalačních krabic s 
otvory pro montážní šrouby horizontálně. Designy Time (TE) a Element (ET) je možné montovat do 
krabic s horizontálním i vertikálním provedení.  

      

5 let 
záruka 

OS-P-x4-12V  – orienta ční svítidlo v designu od ABB
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Návod k použití a instalaci svítidla 
OS-P-x4-12Vxx 

 
Svítidla OS-P-x4-12Vxx jsou určena k orientačnímu osvětlení interiérů (například schodišť, chodeb, 
apod.) a je určeno k montáži do elektroinstalační krabice (KU68).  
 
Toto orientační svítidlo je možné stmívat snížením vstupního napětí a to v celém rozsahu světelného 
toku svítidla. Je také možné použít PWM regulátor. V případě PWM regulace je rozsah světelného 
toku svítidla od 30% do 100%.  
 
Stmívače PWM lze objednat z naší nabídky. 
 
Připojení by měla vykonat osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby 
s požadovanou odbornou kvalifikací. 
 
Svítidlo patří do třídy ochrany III bezpečného napětí. Při instalaci dbejte na správné zapojení 
polarity vstupního napětí. 
 
 
 
 
 
 
Základní rámeček s LED diodami připevněte do elektroinstalační krabičky dvěma šrouby. 
Nacvaknutím do zámečků k němu připevněte vnější dvojdílný rámeček a do něho vložte průsvitný 
kryt.  
 

 

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. 
 

 

Parametry svítidla:     
Název svítidla: OS-P-x4-12Vxx     
Jmenovité napětí: 12 VAC/DC     
Příkon: 0.8 W       
Jmen. proud: 0,07 A      
Předpokládaná životnost: 40 000 hod.   
 
 
Výrobce: ELIM spol. s r.o. Česká republika 
 
 
 
  


