
 

 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК СВІТЛА 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 

Модель Сircle 

 

Мал. 1

 
 

 

 

1. Загальні відомості 

1.1 Світильник світлодіодний декоративний «Сircle» із зовнішнім джерелом живлення 

призначений для декоративного освітлення інтер’єрів  офісів, аудиторій, конференц-залів, 

кабінетів, коридорів. 

1.2 Світильник призначений для роботи від мережі 210-240 В частотою 50 Гц  

1.3 Світильник відповідає 0 класу захисту від ураження електричним струмом 

1.4 Спосіб монтажу світильника зображено на мал.1 

 

2. Вказівки по експлуатації та заходи безпеки 

2.1 Заборонено проводити монтаж світильника при підключені до мережі  

2.2 Заборонено експлуатувати світильник з порушеною ізоляцією проводів та ел.з’єднань 

2.3 Заборонено самостійно розбирати та ремонтувати світильник 

2.4 Заборонено накривати світильник  

2.5 Заборонено кріпити та підвішувати на світильник сторонні речі та предмети 

 

3. Технічне обслуговування світильника  

3.1 В процесі експлуатації необхідно не рідше один раз у рік проводити профілактичний огляд та 

чистку світильника. Перевіряють справність виробу та надійність його кріплення. При 

забруднені світильника протерти м’якою вологою або сухою серветкою. 

Таблиця № 2. Основні характеристики світильника Circle 

Габаритні розміри: H-100 мм 

Діаметр мм 400 600 800 1000 1200 1500 1800 

Потужність Вт 35-250 

Світловий 

потік 

Лм 2500-2000 

 Колірна температура К 3000-5000 

Ефективність  Лм/Вт 115 

Індекс передавання 

кольору (СRI) 

 83 

Пульсація світлового 

потоку 

% <2 

Напруга живлення  В 210-240 

Температура експлуатації  ⁰С від -10 до 

+40 

Коефіцієнт використання 

потужності  

 >0,9 

Ступінь захисту IP  20 

Тип монтажу  Підв. 

   

   



3.2 Чистку світильника проводити тільки у вимкненому стані  

3.3 Світильник не потребує додаткового обслуговування 

 

 

 

4. Монтаж та підготовка до роботи 

4.1 Перед монтажем та підключення світильника необхідно переконатись у відсутності мережевої 

напруги на проводах підключення 

4.2 Монтаж та підключення світильника повинен здійснювати працівник з відповідною 

кваліфікацією 

4.3 Заборонено смикати та натягувати живлячий провід 

4.4 Монтаж світильника здійснюється на регульованих тросах 

4.5 Вирівнювання або зміна кута нахилу світильника здійснюється шляхом коригування довжини 

тросу регульованим зажимом. 

4.6 Живлячий провід до мережі живлення прокладається вздовж тросу підвісу. 

4.7 Маркування живлячого проводу світильника: фаза-коричневий, червоний, нуль-синій, білий.  

 

5. Данні про упаковку, транспортування та зберігання  

Номер серії           /дата виробництва                                                                                                                    

       Пакувальник 

       Світильник визнано придатним до експлуатації 

5.1 Транспортування світильника повинно здійснюватися в упаковці. Умови транспортування 

світильника в частині дії механічних навантажень – відповідно групи С  

5.2 Зберігання світильника в упаковці допускається на стелажах, в критих сухих приміщеннях 

 

6. Утилізація  

6.1 Світильник не містить токсичних матеріалів або комплектуючих, що несуть загрозу 

навколишньому середовищу. Утилізацію світильника проводять звичайним способом. 
 

7. Комплектність 

7.1. Світильник Circle – 1 шт 

7.2. Паспорт 

7.3. Пакування 

 

8. Вимоги техніки безпеки 

На світильник подається напруга 220 В частотою 50 Гц . В зв’язку з цим  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:  

• експлуатувати світильник без заземлення при цьому гвинти кріплення не вважаються 

елементами заземлення 

• експлуатувати світильник з пошкодженим кабелем чи захисним склом 

• проводити монтаж, обслуговування, ремонт світильника, що знаходиться під напругою 

 

9. Правила зберігання та транспортування 

9.1. Світильники в упакуванні можуть зберігатися під накриттям, або в приміщеннях, де 

коливання температури і вологості несуттєво відрізняються від коливань на відкритому 

повітрі, при цьому термін зберігання 36 місяців з дня відвантаження споживачу. 

9.2. При розміщенні світильників на зберігання необхідно дотримуватись вказівок  

маніпуляційних знаків “ Верх, не кантувати” , “Обережно крихке”. 

9.3. Світильники  повинні бути поскладані на піддони або стелажі. Допускається складання 

упакованих світильників в штабелі. 

9.4. Транспортування світильників в упакуванні допускається всіма видами транспорту. При 

виконанні вантажно - розвантажувальних робіт необхідно суворо дотримуватись вказівок 

маніпуляційних знаків, котрі розміщені на ящиках. Ящики із світильниками при  

транспортуванні повинні бути захищені від переміщення. 

 

 



 

 

 

 

 

10. Свідоцтво про приймання  

 

      Штамп ВТК 

          Дата випуску _____________________________ 

                                                                                                            місяць, рік       

                                                                                       Партія №  _______________________________  

11. Гарантії виробника 

11.1. Підприємство виробник гарантує роботу світильників протягом 3 років з дня введення в 

експлуатацію. Гарантія діє при дотриманні умов експлуатації, та зберігання. 

11.2. Термін гарантії на світлодіодні джерела світла згідно з ТД на них. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02125, Україна 

м. Київ, вул. Старосільська, 1 

тел. (044) 823-10-19 

www.yasa.com.ua 

 

 

 

 

 

http://www.yasa.com.ua/

