
1. Призначення

2. Технічні характеристики

Світильник переносний e.light.move.e27 (далі світильник або виріб) призначений для застосування в мережах змінного струму напругою 230 В 
та частотою 50 Гц для тимчасового місцевого освітлення при проведені робіт в умовах віддаленості від джерела світла.

Виріб відповідає Технічним регламентам безпеки низьковольтного обладнання та електромагнітної сумісності, зокрема ДСТУ ІЕС 61000-3-2, 
ДСТУ ЕN 61000-3-3, ДСТУ EN 55015, ДСТУ EN 60598-1, ДСТУ EN 60598-2-1.

Виріб повинен експлуатуватися при наступних умовах навколишнього середовища:
• вибухобезпечне;
• що не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
• ненасичене струмопровідним пилом та парами;
• відсутність значних ударів або вібрації.

Табл. 1

Рис. 1

Світильник переносний e.light.move.e27
Інструкція з експлуатації
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3. Комплектність
До комплекту поставки входить:
• світильник – 1 шт.;
• індивідуальна упаковка – 1 шт.;
• Інструкція з експлуатації – 1 екз.

4. Габаритні розміри, мм

Найменування параметру Значення
Тип e.light.move.e27.5.orange e.light.move.e27.10.orange

Номінальна робоча напруга, В 250
Номінальна частота, Гц 50
Максимальна потужність лампи розжарювання, 
що встановлюється, Вт 60

Тип штепсельної вилки плоска вилка 2Р
Довжина проводу, м 5±0,1 10±0,1
Переріз провідника проводу, мм2 2×0,75
Тип кріплення проводу з’ємний провідник з кріпленням
Цоколь керамічний Е27
Наявність крюка для підвісу +
Клас захисту від від враження електричним струмом ІІ
Середній термін служби, год до 2 000
Діапазон робочих температур, °C -25…+25 (короткочасно до +35)
Ступінь захисту від потрапляння пилу та вологи ІР20

170
305

355

95

5. Вимоги до експлуатації
Забороняється підключати світильник до пошкодженої розетки. Заміна ламп та очищення світильника повинні проводитись тільки при 

відключені від мережі. Експлуатувати світильник потрібно у віддалені від хімічно активних середовищ, горючих та легкозаймистих пред-
метів. Регулярно перевіряйте електричні з’єднання та цілісність проводу. Провід потрібно розташовувати на відстані від гострих та ріжучих 
предметів, здатних пошкодити його. При експлуатації світильника в умовах мінусових температур, уникати ударних та згинаючих наванта-
жень на провід та корпус світильника. Світильники з механічним пошкодженням корпусу та провідника експлуатувати заборонено. 

Перед початком роботи:
• вийміть світильник з упаковки;
• переконайтесь, що вимикач знаходиться в положенні «вимкнено»;
• відкрити захисну решітку;
• вкрутити в цоколь лампу потужністю не більше 60 Вт та номінальною напругою 230 В;
• закрити захисну решітку;
• приєднати світильник до мережі та перевести вимикач в положення увімкнено.

6. Транспортування та зберігання
Транспортування виробів в частині механічних чинників по групах С і Ж ДСТУ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транс-

портування допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника. При транспортуванні уникати механічних ударних 
навантажень.

Зберігання виробів здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього 
середовища від -40 до +50 °С та відносній вологості 70 % при +25 °С без конденсації. 



7. Гарантійні зобов’язання
Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування 

та зберігання. 
Гарантійні зобов’язання не поширюються на вироби, які мають:
- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної 

експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:
Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе, 
вул. Київська, 27-А, літ. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «____»____________20___р.

Дата продажу: «____»____________20___р.

Адреса постачальника:
Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе, 
вул. Київська, 27-А, буд. «В» 
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua


