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1 × 2 × 3 ×

Type CCT Input Voltage Power 
consumption

Ceiling 
cut-out Lifespan Luminous 

flux Dimensions

ZD1311 3 000 K

220–240 V AC, 
50/60 Hz

5.5 W 65 mm 25 000 h 300 lm Ø 82 × 44 mm
ZD1312 4 000 K

ZD1321 3 000 K
13 W 130 mm 25 000 h 800 lm Ø 148 × 38 mm

ZD1322 4 000 K
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5~15 mm
Max. number of inter connected: 15 pcs
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ZD1311, ZD1312
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38
 m

m

ø 148 mm

GB | LED panel, recessed
LED luminaire is designed for indoor use to be mounted on a solid base. 
Ingress Protection IP20 – for indoor use
Mounting
Mount the lamp firmly onto a solid basis, for example a wall, a ceiling and like that. Connect the power cord to the mains 230 V~.
Connecting conductor must not be connected to the mains at time of installation. This operation can be carried out only by an 
authorized person.

L – brown – live wire
N – blue – neutral wire

WARNING
• Luminaire is suitable entirely for fixed mounting.
• The luminaire can be connected only to the electric distribution network, whose installation and protection complies with 

the applicable standards.
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• Before any manipulation or servicing of the luminaire disconnect the luminaire from AC power. This operation can be carried 
out only by an authorized person.

• In case of any damage to any part of the luminaire, don’t use it.
• LED chips inside the luminaire are not replaceable.
• Don’t change inner wiring of the luminaire.
• In case of broken cover don’t use the luminaire and replace broken cover with new one immediately.

Emos spol s.r.o. declares that the LED panel, surface-mounted/recessed is in compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive.The device can be freely operated in the EU.The Declaration of Conformity can be found 
at http://www.emos.eu/download.

CZ | LED panel, vestavný
LED svítidlo je určeno k montáži na pevný podklad do vnitřních prostor.
Krytí: IP20 – pro vnitřní prostředí
Montáž
Svítidlo pevně připevněte na pevný podklad, např. na zeď, strop apod. Připojte napájecí kabel pro připojení k napájecí síti 230 V~.
Připojovaný vodič nesmí být v době montáže svítidla připojen na napájecí síť. Připojení napájecího kabelu ke svítidlu může 
provádět pouze pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky 
č. 50/1978 Sb., v platném znění.

L – hnědá – pracovní vodič (live)
N – modrá – střední vodič (neutral)

UPOZORNĚNÍ
• Svítidlo je vhodné výhradně pro pevnou montáž.
• Svítidlo lze připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám.
• Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost 

smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnostem.
• V případě poškození jakékoliv části svítidla svítidlo okamžitě vyřaďte z provozu
• LED ve svítidle nejsou vyměnitelné
• Nijak nezasahujte do vnitřního zapojení svítidla
• V případě rozbití krytu svítidla svítidlo nepoužívejte a okamžitě nahraďte novým krytem.

Emos spol. s r.o. prohlašuje, že LED panel, přisazený/vestavný je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanovení-
mi směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách http://www.emos.eu/download.

SK | LED panel, vstavaný
LED svietidlo je určené na montáž na pevný podklad do vnútorných priestorov.
Krytie: IP20 – pre vnútorné prostredie.
Montáž
Svietidlo pevne pripevnite na pevný podklad, napr. na stenu, strop a pod.
Pripojte napájací kábel pre pripojenie k napájacej sieti 230 V~.
Pripájaný vodič nesmie byť v dobe montáže svietidla pripojený na napájaciu sieť. Pripojenie napájacieho kábla ku svietidlu môže 
vykonávať iba pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou.

L – hnedá - pracovný vodič (live)
N – modrá - stredný vodič (neutral)

UPOZORNENIE
•  Svietidlo je vhodné výhradne pre pevnú montáž.
•  Svietidlo možno pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie zodpovedá platným normám.
•  Pred akýmkoľvek zásahom do svietidla alebo vykonávaním údržby a servisu je nutné svietidlo odpojiť od elektrickej siete. Túto 

činnosť môže vykonávať iba osoba ZNALÁ v zmysle platných vyhlášok o spôsobilosti k činnostiam.
•   V prípade poškodenia akejkoľvek časti svietidla svietidlo okamžite vyraďte z prevádzky
•  LED vo svietidle nie sú vymeniteľné




