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Pokyny pro pravidelnou údržbu 
osvětlovací soustavy 

 
 
Pravidelnou údržbu svítidel je nutné provádět v pravidelných intervalech s ohledem na 
typ výrobku a dle použití v jednotlivých typech prostředí jako jsou např. prašná, velmi 
prašná, s přítomností olejových par a další. 
Pravidelnou údržbu dle pokynů v tomto dokumentu je nutné provádět u všech svítidel 
dodaných společností Alphalighting CZ s. r. o.  
 
Seznam použitých zkratek: 
PC – Polykarbonát 
PMMA - Polymethylmethakrylát 
 
Pokyny pro rozsah pravidelné údržby jednotlivých typů svítidel jsou následující: 

 
 Průmyslová svítidla se sklolaminátovým tělem a 

difuzorem z materiálu PC a PMMA 
 
1. Předmět pravidelné údržby 
 
Předmětem pravidelné údržby je vnější povrchové čištění difuzoru a horního 

sklolaminátového krytu svítidla. Před zahájením údržby je nutné zařízení vypnout, 
pokud jsou svítidla horká z předchozího používání, tak se musí nechat vychladnout.  

Difuzor je možno utřít navlhčenou tkaninou (s použitím neiontových 
saponátových čisticích prostředků a vody) odstranit případné nečistoty či šmouhy, 
nechat uschnout. V případě znečištění lipofilními kontaminanty jako jsou například 
oleje, je možné použít k čištění tkaninu na kterou se nanese ISOPROPYLALKOHOL a 
tyto usazeniny se šetrně setřou.  

Nečistoty na horním sklolaminátovém krytu svítidla je vhodné setřít, případně 
vysát jako prevence znečištění výrobních zařízení a materiálů na výrobní ploše. 
V případě znečištění lipofilními kontaminanty jako jsou například oleje, postupujeme 
stejně, jako u znečištění difuzoru.  

Při údržbě a čištění svítidel se nesmí používat žádná leptadla a rozpouštědla typu 
benzín, líh, toluen, ředidla apod.  

Správná účinnost osvětlovací soustavy je závislá na čistotě a odrazivosti povrchů 
místnosti. Pro zajištění potřebné odrazivosti stěn je doporučeno malování bílou barvou 
1x za 3 roky. 

 
Pozor: pravidelnou údržbu může provádět pouze osoba znalá 

s elektrotechnickou kvalifikací. 
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2. Interval provádění pravidelné údržby 
 

Uživatel je povinen provádět čištění pravidelně minimálně 1x ročně. 
V případě poruchy světelného zdroje se řeší výměnou světelného zdroje, kterou 

může provádět pouze výrobce viz. všeobecné záruční podmínky Alphalighting CZ. 
 

Upozornění: O provádění pravidelné údržby svítidel musí být veden pravidelný 
záznam např. v provozním deníku osvětlovací soustavy!!! 

 

 
 Průmyslová svítidla s kovovým, hliníkovým tělem a 

difuzorem z materiálu PC, PMMA a skla 
 

1. Předmět pravidelné údržby 
 

Předmětem pravidelné údržby je vnější povrchové očištění, difuzoru z PC, PMMA 
popř. skla, chladícího žebrování na horní straně hliníkových těl svítidla popř. kovového 
těla svítidla. Před zahájením údržby je nutné zařízení vypnout, pokud jsou svítidla 
horká z předchozího používání, nechat vychladnout.  

Difuzor je možno utřít navlhčenou tkaninou (s použitím neiontových 
saponátových čisticích prostředků a vody) odstranit případné nečistoty či šmouhy, 
nechat uschnout. V případě znečištění lipofilními kontaminanty jako jsou například 
oleje, je možné použít k čištění tkaninu na kterou se nanese ISOPROPYLALKOHOL a 
tyto usazeniny se šetrně setřou.  

Nečistoty usazené mezi žebry na horní části svítidla odsát vysavačem. Pokud je 
svítidlo použito ve velmi prašném prostředí a mezi žebry je vrstva usazeného prachu, 
je nutné vyfoukat s pomocí stlačeného vzduchu, nejlépe na otevřeném prostranství. 
Tkaninou se odstraní zbývající nečistoty, které by bránily efektivnímu fungování 
chlazení svítidla. V případě znečištění lipofilními kontaminanty jako jsou například 
oleje, je nutné tyto mastnoty odstranit pomocí tkaniny a ISOPROPYLALKOHOLU. 
V případě zanesení chladící části svítidla dochází ke špatné funkci chlazení vnitřní 
elektroniky a tím dochází ke snížení životnosti, funkčnosti, případně poruše svítidla. 

Při údržbě a čištění svítidel se nesmí používat žádná leptadla a rozpouštědla typu 
benzín, líh, toluen, ředidla apod.  

Účinnost osvětlovací soustavy je závislá na čistotě a odrazivosti povrchů 
místnosti. Pro zajištění potřebné odrazivosti stěn je doporučeno malování bílou barvou 
1x za 3 roky. 

 
Pozor: pravidelnou údržbu může provádět pouze osoba znalá 

s elektrotechnickou kvalifikací. 
 

 
2. Interval provádění pravidelné údržby 

 
Uživatel je povinen provádět čištění pravidelně minimálně 1x ročně. V případě 

používání svítidla ve velmi prašném prostředí je nutno provádět kontrolu a čištění 
chladící části svítidla 1x za 6 měsíců. 
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V případě nedodržování pravidelné údržby nemusí být v případě závady na 
svítidle uznána záruka vztahující se na výrobek. 

V případě poruchy světelného zdroje se řeší výměnou světelného zdroje, kterou 
může provádět pouze výrobce viz. všeobecné záruční podmínky Alphalighting CZ. 

 
Upozornění: O provádění pravidelné údržby svítidel musí být veden pravidelný 
záznam např. v provozním deníku osvětlovací soustavy!!! 

 
 
 
 

 
 Interiérová (OFFICE) svítidla s difuzorem z materiálu 

PC,  PMMA a skla 
 
1. Předmět pravidelné údržby 
 
Předmětem pravidelné údržby je vnější povrchové čištění difuzoru a u svítidel 

s nižším krytím než IP 5x i vnitřní části difuzoru. Před zahájením údržby je nutné 
zařízení vypnout, pokud jsou svítidla horká z předchozího používání, tak se musí 
nechat vychladnout.  

Difuzor je možno utřít navlhčenou tkaninou (s použitím neiontových 
saponátových čisticích prostředků a vody) odstranit případné nečistoty či šmouhy, 
nechat uschnout. V případě znečištění lipofilními kontaminanty jako jsou například 
oleje, je možné použít k čištění tkaninu na kterou se nanese ISOPROPYLALKOHOL a 
tyto usazeniny se šetrně setřou.  

Při údržbě a čištění svítidel se nesmí používat žádná leptadla a rozpouštědla typu 
benzín, líh, toluen, ředidla apod.  

Správná účinnost osvětlovací soustavy je závislá na čistotě a odrazivosti povrchů 
místnosti. Pro zajištění potřebné odrazivosti stěn je doporučeno malování bílou barvou 
1x za 5 roky. 

 
Pozor: pravidelnou údržbu může provádět pouze osoba znalá 

s elektrotechnickou kvalifikací. 
 

 
2. Interval provádění pravidelné údržby 

 
Uživatel je povinen provádět čištění pravidelně minimálně 1x za dva roky. 
V případě poruchy světelného zdroje se řeší výměnou světelného zdroje, kterou 

může provádět pouze výrobce viz. všeobecné záruční podmínky Alphalighting CZ. 

 
Upozornění: O provádění pravidelné údržby svítidel musí být veden pravidelný 
záznam např. v provozním deníku osvětlovací soustavy!!! 
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 Venkovní (STREET) svítidla 

 
1. Předmět pravidelné údržby 
 
Předmětem pravidelné údržby je pouze vnější povrchové čištění difuzoru. Před 

zahájením údržby je nutné zařízení vypnout, pokud jsou svítidla horká z předchozího 
používání, tak se musí nechat vychladnout.  

Difuzor je možno utřít navlhčenou tkaninou (s použitím neiontových 
saponátových čisticích prostředků a vody) odstranit případné nečistoty či šmouhy, 
nechat uschnout. V případě znečištění lipofilními kontaminanty jako jsou například 
oleje, je možné použít k čištění tkaninu na kterou se nanese ISOPROPYLALKOHOL a 
tyto usazeniny se šetrně setřou.  

Při údržbě a čištění svítidel se nesmí používat žádná leptadla a rozpouštědla typu 
benzín, líh, toluen, ředidla apod.  

Správná účinnost osvětlovací soustavy je závislá na čistotě a odrazivosti povrchů 
místnosti. Pro zajištění potřebné odrazivosti stěn je doporučeno malování bílou barvou 
1x za 3 roky. 

 
Pozor: pravidelnou údržbu může provádět pouze osoba znalá 

s elektrotechnickou kvalifikací. 
 

 
2. Interval provádění pravidelné údržby 

 
Uživatel je povinen provádět čištění pravidelně minimálně 1x za dva roky. 
V případě poruchy světelného zdroje se řeší výměnou světelného zdroje, kterou 

může provádět pouze výrobce viz. všeobecné záruční podmínky Alphalighting CZ.  
 
 

Upozornění: O provádění pravidelné údržby svítidel musí být veden pravidelný 
záznam např. v provozním deníku osvětlovací soustavy!!! 

 
 
 
 

 
 


