
Jak je vidět z obrázků, design je řešen velmi vtipně
a umožňuje velmi široké spektrum použití zvláště u dvou-

zářivkového typu F-O-
22868CE. Obě svíti-
dla jsou vybavena
rukojetí pro snadné
přenášení, otvory pro
upevnění na stěnu
s možností snadného
sejmutí, prostorem
pro ukrytí napájecí sí-
ťové šňůry při mani-
pulaci a větší typ má
i stojánek pro posta-
vení. Nechybí samo-
zřejmě ani vypínač,
indikace nabíjení apo-
hotovosti k provozu
a v případě dvoutrubi-
cového systému

i přepínač zářivek. Jako zdroje světla jsou v obou přípa-
dech použity vysoce kvalitní 18W zářivky značky PHILIPS
standardních rozměrů. Zdroje pro bateriový provoz (výrob-
ce opět sáhl po osvědčené kvalitě bezúdržbových olově-
ných článků firmy LONG) jsou pochopitelně vestavěny uvnitř
tělesa svítidla. Díky
jednoduché mecha-
nické sestavě není
výměna zářivek, re-
spektive jejich čiště-
ní žádný problém.

Jednodušší typ F-
O-2238NS je vyba-
ven jednou 18W zá-
ř ivkou. I jeho me-
chanická konstrukce
je tedy menší
a jednodušší. To sice
b o h u ž e l t r o c h u
zmenšuje možnosti použití, protože díky poměrně velké dél-
ce jej není vhodné stavět svisle na podložku (jak inzeruje
výrobce na obalu) – v takovém případě je svítidlo poněkud
nestabilní. Případně je dobré zajištění jako stability, např.
opřením o stěnu či v přírodě o kmen stromu. Svítidlo dále
obsahuje červenou LED pro indikaci nabíjení, zelenou pro
informaci o připravenosti k provozu a vypínačem. Bohužel
není toto svítidlo určeno pro provoz se síťovým napájením,
a není tedy vhodné pro trvalé použití. Zářivka svítí pouze
v případě odpojené síťové šňůry a při zapnutém vypínači.

Zářivkové světlo F-O-22868CE je již poněkud univerzál-
nější i přes větší rozměry. Rukojeť pro přenášení je řešena
jako otočná s možností aretace a navíc je svítidlo vybave-
no výklopným stojánkem. Díky tomu je těleso ve svislé po-
loze výrazně stabilnější než jednozářivkový model. Navíc
umožňuje i napájení ze sítě a při bateriovém provozu lze
zvolit také úsporný provoz se svitem pouze jedné ze dvou
18W zářivek. K tomu slouží přepínač zářivek s polohami
OBĚ Z-LEVÁ Z-VYPNUTO-PRAVÁ Z. Druhým přepínačem

Zářivková
akumulátorová svítidla

V čísle 10/99 jsme otiskli stručnou informaci o zářivkových svítidlech F-O-2238NS a F-O-22868CE, které nás
zaujaly v nabídce společnosti GM Electronic. Protože si oba modely vyráběné firmou Kingsbright zaslouží bližší
představení, vrátili jsme se k nim, vyzkoušeli jsme je a nabízíme vám další informace.

lze zvolit síťový nebo bateriový provoz. Je-li přepínač
v poloze SÍŤ, zajišťuje svítidlo nepřetržité osvětlení bez
ohledu na na-
pájení. Samo-
zřejmě ani
zde nechybí
i n d i k a č n í
LED, tentokrát
u m í s t ě n é
v prostoru me-
zi zářivkami.

Na zkou-
šených ku-
sech svítidel
byla naměře-
na doba svitu
v baterio vém provozu kolem 3,5 hodiny u jednotrubi- cové-
ho systému a něco přes 2 hodiny u dvoutrubicové verze při
svitu obou zářivek. V úsporném provozu pak dvojnásobek
nezávisle na konkrétní trubici. Doba nabíjení je pohybovala
kolem 15 hodin po úplném vybití.

Univerzálnost a cena obou osvětlovacích těles je přímo
předurčuje k širokému spektru použití. Od záložních nou-
zových pevně vestavěných světel v divadlech, kinech, ne-
mocnicích nebo restauracích až po přenosné domácí po-

užití v garáži, skle-
pě nebo dílně.
Zvláště jednotrubi-
cový systém oce-
ní především kuti-
lové či např.
autoopraváři – je
konec věčného ta-
hání a špinění ka-
belů.

Připomeňme, že oba modely praktických zářivkových sví-
tidel na náš trh dodává společnost GM Electronic za cenu
830 Kč u typu F-O-2238NS a 1 280 Kč za F-O-22868CE,
a to včetně DPH. Internetová adresa společnosti je
www.gme.cz, adresa schránky elektronické pošty pak
gm@gme.cz; telefonické spojení na velkoobchod: 02 / 232
26 06, fax: 232 11 94.


