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LTR xxxx 
LED trubice 
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Úvodem: 
LED trubice jsou určeny pro výměnu za klasické zářivky typu T8 s paticí G13. Dodáváme je ve třech délkách, 

čemu odpovídá i příkon a světelný tok. Trubice se připojují přímo na 230 V, mohou být libovolně spínány, nijak při 
sepnutí neblikají a svítí ihned, stejně jako ostatní led svítidla, v plném jasu. Stávající elektronika zářivkového tělesa 
nemusí být a není používána. Trubice jsou uvnitř koncipovány jako řada velkého počtu malých čipů a svítí bílým 
světlem. 

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše výrobky a pevně věříme, že s tímto modelem budete 
plně spokojeni. 

Všeobecné podmínky: 
Před zprovozněním přístroje  si pozorně prostudujte celý návod k použití a při instalaci postupujte podle 
doporučených pokynů.  

Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ost-
rých předmětů.  

Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržuj-
te v čistotě. Přístroj nemůže pracovat na přímém dešti atp. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde 
je zajištěno proudění vzduchu. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch, kde nehrozí pád přístroje a po-
tažmo zranění obsluhy a zničení přístroje. Na zařízení neumísťujte žádné cizí předměty, tekutiny a hořla-
viny. 

Používejte pouze předepsaného napájení a zátěže. Nepřepínejte verzi napájecího napětí na přístroji, pone-
chejte ji, jak je nastaveno od výrobce (230 V AC).  

Je-li na trubici ochranný kryt, který zakrývá připojovací terminál, musí být tento při provozu pevně nain-
stalovaný. Uživateli je zakázáno trubici jakkoli rozebírat a demontovat její kryt.  

Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejíž špatný technický stav může být příčinou zničení 
připojených komponentů. Připojená kabeláž, včetně hlavního napájecího přívodu, by neměla být mecha-
nicky namáhána a vystavena vyšší teplotě, či jinak zhoršeným klimatickým podmínkám.  

V případě poškození krytu, pádu cizího předmětu dovnitř trubice, zatečení trubice, nebo v případě že 
z trubice vychází kouř nebo zápach, ihned zařízení vypněte, odpojte je od napájení a kontaktujte dodava-
tele zařízení. 

Opravy zařízení a servisní činnost může provádět pouze dodavatel systému - Dexon Czech s.r.o. 

 

 

 

Elektrické připojení: 
Trubice je zapojena tak že na jeden konec připojujeme střední vodič PEN, na druhý fázový vodič L. Není 

možné LED trubici rovnou vyměnit za původní zářivku. Je potřeba zaúpojení svítidla upravit tak, že startér se od-
pojuje a vstupní cívka se přemosťuje. V případě svítidla, kde je místo startéru a cívky elektronika, musíme tuto 
zcela vyřadit. 

Finální zapojení trubice: 
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Přepojení ze zářivkové verze s cívkou: 

 

 
Přepojení ze zářivkové verze s elektronikou: 

 

 

 

Údržba: 
Údržbou rozumíme opatrné vyčištění systému od prachu, překontrolování chování a kabeláže. 



Stránka č. 4 

Likvidace, recyklace, schválení, bezpečnost: 
Na základě zákona č. 7/2005 Sb. o odpadech z elektrických zařízeních, je společnost Dexon Czech s.r.o. za-

psána v seznamu MŽP ČR a je účastníkem kolektivního systému Retela s.r.o. pod klientským číslem 
2005/10/10/92. Samotný přístroj není možné likvidovat vyhozením do komunálního odpadu. Vzhledem k použitým 
materiálům, je nutné jej odevzdat na příslušných sběrných místech (seznam na www.retela.cz, www.env.cz), které 
likvidaci a recyklaci zajistí. Přístroj obsahuje nebezpečné kovy a materiály. 

Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech dodavatel systému - Dexon Czech s.r.o. má uzavřenou smlouvu 
o sdruženém plnění se společnosti Ekokom a.s. pod klientským číslem EK-F06020790. Kartónový obal přístroje 
vyhoďte do nádob komunálního odpadu určených pro papír. 

Na základě zákona č. 22/1997 Sb., je-li stanoveno, výrobce ujišťuje, že bylo vydáno výrobcem prohlášení 
o shodě. 

Výrobce prohlašuje, že nejsou v přístroji použity nebezpečné látky (materiály) v rámci Směrnice 2002/95/ES 
Evropského parlamentu a Rady (RoHS) o omezení používání určitých nebezpečných látek/materiálů v elektrických 
a elektronických zařízeních. 
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