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Stolní svítidla ELK-38-A01 

   
 

Stolní svítidla ELK-38-A01 slouží doplňkovému osvětlení pracovní plochy. Svítidla jsou vybavena   

permanentními magnety, které umožňují přichycení k magnetickým konstrukcím v libovolné 

poloze. K postavení na nemagnetickou vodorovnou plochu slouží železná podložka. 

 

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 

 Možnost volby vyzařovací charakteristiky 

 Napájení bezpečným napětím 

 Ohebné rameno pro nastavení optimální polohy 

 

 

 

Napájení stolních svítidel 

Napájení svítidel zajišťuje externí síťový zdroj. V základně svítidla jsou umístěny spínače 

 bezpečného napětí pro světelné zdroje  

 

 

Konstrukce svítidla 

Těleso světelného zdroje 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. Světelný zdroj je připevněn  

na ohebné trubce zakončené v základně se spínači a magnety. 
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Použití 

Stolní svítidla jsou určena pro osvětlení pracovních ploch v náročných provozních podmínkách 

průmyslových provozů. 

Svítidla mohou být provozována v libovolné poloze a v širokém rozmezí teplot okolí. 

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

vyprodukovanou jednotku světelného toku. 

   

Záruka 

Standardní záruční dobu 24.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 řeší zajišťuje společnost REMA Systém a.s.   

Parametry 

Pro dosažení optimálního světelného účinku jsou svítidla osazena dvěma typy LED modulů. 

Jeden typ s vyzařovacím úhlem 120°pro osvětlení plochy pracoviště a druhý typ vybavený 

sekundární optikou s vyzařovacím úhlem 45° pro intenzivní osvětlení operačního pole. 

Konfigurace LED modulů a další parametry jsou uvedeny v tabulce. 

Lineární svítidla ELK-38-A01 

 TYP     Délka sv. zdroje [mm]  Sv. tok [lm]            Příkon [W]            Krytí 

A0111  110   672   5   IP43 

A0122  220   1344    10   IP43 

A0120  200   1872   19   IP43 

A0220  200   1872   19   IP65 
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Rozsah pracovních teplot  -20 až  +50°C 

      Barevná teplota   4500K 

 Index podání barev   Ra>80 

      Napájecí napětí   12V až 15Vss 

 

Specifikace typu 

 ELK-38-A0111 12x LED SAMSUNG LM561      1 spínač 

 ELK-38-A0122 24x LED SAMSUNG LM561      2 spínače 

 ELK-38-A0120 12x LED SAMSUNG LM561  1xLED OSRAM DURIS P10  2 spínače 

 ELK-38-A0220 12x LED SAMSUNG LM561  1xLED OSRAM DURIS P10  2 spínače 

  

Poznámka: 

Svítidla vyrábíme standardně s přívodním kabelem v délce 2m. Napájecí zdroj je součástí 

dodávky. 

Rozměry 

Čela svítidla 

 

 

 

 

Rozměry svítidla 
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Světelné kryty 

Svítidla typu ELK-38-A0111 a A0122 jsou osazena prizmatickým krytem, typy A0120 a A0220 hladkým 

čirým krytem 

 

 

Prizmatický kryt     Hladký kryt    

  

 

 

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. 

 

 

 

 


