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Akvarijní svítidla ELK-38-AQ 

 
Lineární svítidla ELK-38-AQ nabízí ideální řešení osvětlení akvárií a terárií. Jejich konstrukce 

umožňuje instalaci v suché i mokré části nebo přímo ve vodě..  

 

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 denního a nočního osvětlení 

 Napájení bezpečným napětím 

 

 

Napájení lineárních svítidel 

LED technologie vyžaduje napájení světelných zdrojů konstantním proudem.  

Svítidla řady ELK-38-AQxx jsou osazena LED moduly s integrovanými proudovými zdroji.               

To poskytuje velkou variabilitu zapojení a zjednodušuje výběr napájecího zdroje.  

 

 

Konstrukce svítidla 

Těleso svítidla tvoří profil z hliníkové slitiny 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 dosahujících 50°C při zachování světelného výkonu 70% po 50.000 provozních 

hodinách.  Při nižší teplotě okolí se životnost úměrně prodlužuje. 

V jednom svítidle mohou být současně osazeny LED moduly s bílým i barevným světlem nebo  

v kombinaci s UV LEDkami. 

LED svítidla nevyžadují pro účinné směrování světelného toku žádný reflektor. Z toho důvodu je 

profil LED svítidla výrazně nižší než klasické zářivkové svítidlo. 
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Ekonomika  

Svítidla řady ELK-38-AQ 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. 

   

 
Záruka 

Standardní záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. 

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. 

 

 

 



            ELKOMP Kroměříž spol. s r.o. 
  Altýře 1471/1C 
  767 01 Kroměříž 

www.elkomp.cz  IČ 60733501 
elkomp@elkomp.cz  DIČ CZ60733501 
tel: +420 573 330491  zapsaná u KS Brno C17637 
GSM: +420 608 870930  ver1.1 

 

Parametry 

Základní parametry svítidel jsou uvedeny v tabulce. 

Konfigurace LED modulů a další parametry jsou uvedeny v tabulce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Specifikace typu 

 ELK-38-AXX-XXXX-Y-Z-12 

AXX -    Q = pouze bílé světlo 

      QU = bílé světlo + UV400nm + modré 460nm 

XX -   Rozměr svítidla viz tabulka 

 Y   -  Barevná teplota W = teplá bílá 

N = neutrální bílá 

     C = studená bílá 

 Z  -  Světelný kryt  P = plexisklo čiré, prizmatické 

     O = plexisklo opálové, hladké 

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

 
Příklad:  ELK-38-AQU0252-N-P-12, Lineární svítidlo délky 520mm, neutrální bílá, prizmatické plexisklo, napájení 12V, IP68 

Poznámka: 

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

provedení je třeba dohodnout při objednávce.  

Upozornění: 

Svítidla s krytím IP68 nemají dostatečnou chladící plochu pro provoz ve vzduchu. Lze je používat 

pouze zcela ponořené do vody. 

 

Typ Rozměr [mm] Sv. tok [lm] Příkon [W] Krytí 

AQ0252 520 1344 12 IP68 

AQ0210 1020 2688 25 IP68 

AQ0150 520 1344 12 IP67 

AQ0110 1020 2688 25 IP67 

AQU0250 520 1080 11 IP68 

AQ0210 1020 2420 24 IP68 

AQU0252 520 1080 11 IP67 

AQU0210 1020 2420 24 IP67 
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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. 

 

 

 

SC – čiré sklo     SO – opálové sklo 

 

 

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. 

 

 

 

 


