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Lineární svítidla ELK-38 

 
Lineární svítidla ELK-38 slouží jako přímá náhrada stávajících svítidel s lineárními zářivkami. 

Konstrukce svítidel umožňuje jejich instalaci k horizontální nebo vertikální stavební konstrukci  

nebo zavěšení pomocí lankového systému. 

 

Výhody LED oproti klasickým světelným zdrojům 
 

 Velmi nízká spotřeba elektrické energie    

 Bezúdržbová technologie 

 Barevné podání blízké dennímu světlu 

 Světelný tok bez blikání 

 Velmi dlouhá životnost 

 Přesně definovaná vyzařovací charakteristika 

 

 

Napájení lineárních svítidel 

Napájecí zdroje lineárních svítidel vlastní konstrukce,  jsou optimalizovány pro dosažení  

maximální  účinnosti a životnosti LED světelných zdrojů použitých v svítidlech řady ELK-38. 

Pro zajištění spolehlivé funkce v různých provozních podmínkách je výkon zdroje využíván 

maximálně na 80% nominální hodnoty. Použité komponenty zdroje jsou voleny  

s ohledem na dosažení životnosti přesahující morální životnost LEDek. 

Svítidlo a napájecí zdroj tvoří sestavu, která splní veškeré deklarované parametry. 

 

Konstrukce svítidla 

Těleso svítidla tvoří profil z hliníkové slitiny vlastního designu s povrchovou úpravou eloxováním.  

LEDky jsou osazeny na keramickém substrátu s vynikajícími elektrickými a tepelnými vlastnostmi, 

čímž je zajištěn dokonalý odvod tepla z čipu LED. Svítidla tak lze trvale provozovat 

i při teplotě okolí přesahující 50°C při zachování světelného výkonu 70% po 50.000 provozních 

hodinách.  Při nižší teplotě okolí se životnost úměrně prodlužuje. 
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Ekonomika  

 

Svítidla ELK-38 jsou vyráběna špičkovou technologií, která zajišťuje nadstandardní kvalitu, 

životnost a světelně-technické parametry. 

V porovnání s konkurenčními svítidly dosahujeme nižších výrobních a provozních nákladů na 

vyprodukovanou jednotku světelného toku. 

Pro porovnání s lineárními zářivkami lze použít zjednodušenou úvahu. 

Lineární zářivky v ideálních provozních podmínkách dosahují jmenovitého světelného toku 90-

100lm/W. 

Použité LEDky mají jmenovitý světelný tok 160-180lm/W (podle barevné teploty). 

Reálně použitelný světelný tok lineární zářivky je kolem 70-80% v závislosti na kvalitě reflektoru. 

LEDky vyzařují v dominantní světelný tok do jedné poloroviny v úhlu 120°. 

Z uvedeného lze odvodit, že pro dosažení stejného světelného účinku postačí méně než 50% 

elektrické energie. 

Další nemalé úspory provozních nákladů je dosaženo téměř bezúdržbovým provozem LED 

svítidel omezeným pouze na čištění a předepsané revize. 

   

 
Záruka 

 

Standardní záruční dobu 24 měsíců lze smluvně prodloužit až na 5 let. Některými podmínkami 

jsou zpracování světelně-technického výpočtu, definice provozních podmínek a odborná 

instalace. 

Záruku lze uplatnit u distributora nebo přímo u výrobce. 

Pro uplatnění záruky je třeba předložit některý z dokladů dokazujících nabytí zboží s uvedením 

data prodeje případně další dokumenty o instalaci a provozu výrobku. 

 

Dodací podmínky 

Standardně vyráběná svítidla dodáváme na základě objednávky v termínech sjednaných při 

objednání. Ceny se řídí platným ceníkem jehož platnost končí vydáním nové verze. 

Podle přání zákazníka lze provést modifikace designu nebo některých dílů pokud jsou v souladu 

s platnými normami. Dodací lhůta a cena bude sjednána individuálně po odsouhlasení a potvrzení 

požadovaných úprav. 

V cenách výrobků nejsou zahrnuty skladovací a dopravní náklady, pojištění a případné další 

položky mimo vlastní výrobní náklady. 

Místem dodání je provozovna výrobce.       

Likvidaci elektroodpadu zajišťuje společnost REMA Systém a.s. 
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Parametry 

Lineární svítidla ELK-38 

 TYP     Délka [mm]      Sv. Tok [lm]            Příkon[W] 

A1  400   1008   8 

 A2  400   2016    16 

 B1  600   1680   14 

 B2  600   3360   26 

 C1  1000   2688   20 

 C2  1000   5376   40 

 D1  1500   4368   34 

 D2  1500   8736   69 

 E1  1250   3360   26 

 E2  1250   6720   52 
 

 Krytí      IP43 nebo IP67, nutno zadat v objednávce 

 Rozsah pracovních teplot  -20 až  +50°C 

 Barevná teplota   4500K 

 Index podání barev   Ra>80 
 

 Specifikace typu 

 ELK-38-XX-Y-Z-Q-12 

 XX -   rozměr svítidla 

 Y   -  Barevná teplota W = teplá bílá 

     N = neutrální bílá 

     C = studená bílá 

 Z  -  Světelný kryt  P = prizmatický kryt 

     O = opálový kryt  

     SC = sklo čiré, tvrzené bezpečnostní IK8 

     SO = sklo opálové, tvrzené bezpečnostní IK8 

 Q  -  Napájecí napětí 12  = 11V až 15V stejnosměrné 

24 =  21V až 30V stejnosměrné 

48 =  38V  až 52V stejnosměrné 

23 =  180V až 265V stejnosměrné i střídavé 50/60Hz 

12 -  Ostatní parametry 43  =  krytí IP43 

65 =  krytí IP65  
 

Příklad:  ELK-38-C1-N-P-23-43, Lineární svítidlo délky 1000mm, neutrální bílá, prizmatický kryt, síťové napájení, IP43 

Poznámka: 

Svítidla vyrábíme standardně s přívodním kabelem v délce 2m vyvedeným přes boční víčko 

průchodkou PG7. Jiné provedení je třeba dohodnout při objednávce.  
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Rozměry 

Čela svítidla 

 

 

Délka svítidla 

 

 

 

 

 

 

Držáky a způsob uchycení svítidla 

Typ A Pomocí šroubů M4 lze svítidlo 

připevnit k nosné konstrukci přes 

průchozí otvory nebo do 

připraveného závitu M4 a zajistit 

maticí.    

    

Typ B         Svítidlo lze zavěsit na lanko nebo

          řetízek pomocí oček se závitem M4

          Pro zajištění proti uvolnění je nutno 

          dotáhnout matici M4 

  

Typ C           Držáky se upevní

            ke svítidlu a  

            následně zasunou

            za hlavy šroubů 

            připevněných  

            k nosné konstrukci, 

 nebo se držáky připevní ke konstrukci a následně se nasune svítidlo s připravenými šrouby M4.   

 Po zavěšení svítidla je nutno všechny spoje utáhnout. 
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Světelné kryty 

Svítidla standardně dodáváme se světelnými kryty uvedenými ve shora uvedené specifikaci. Instalaci jiného 

typu světelného krytu je nutno předem dohodnout. 

 

 

P - prizma      O - opál 

 

 

 

SC – čiré sklo     SO – opálové sklo 

 

Křivky svítivosti 

 

EULUM data všech svítidel ve formátu *.ldt jsou k dispozici ke stažení na našem 

 webu nebo je lze zaslat e-mailem. 

 

 

 Svítidlo ELK-38-D2-N-O-12-43  

Údržba 

Pro zajištění správné funkce svítidla a dosažení deklarované životnosti je třeba udržovat svítidlo čisté. 

Nečistoty se nesmí odstraňovat prostředky nebo nástroji, které by mohly vést k mechanickému poškození povrchu 

svítidla. To platí zejména o světelném krytu. Mastné usazeniny je nejvhodnější čistit saponátovými prostředky 

nebo neagresivními ředidly např. denaturovaný líh. 

Kromě čištění povrchu nevyžaduje svítidlo žádnou údržbu. 

Upozornění 

V případě poškození světelného krytu, deformace tělesa nebo porušení izolace přívodního kabelu je třeba 

okamžitě svítidlo vypnout a demontovat. 

Poškozené svítidlo nesmí být provozováno. 


