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Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie
klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność i
ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie
jakości oprawy.
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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).

Charakterystyka oprawy
Oprawa o klasycznym i prostym wzornictwie do ogólnego zastosowania,
mocowana na słupie teleskopowym o regulowanej wysokości 1200...2200 mm.
Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Stal malowana proszkowo. Klosz-
tworzywo sztuczne PMMA w kolorze mlecznym.

Sposób montażu

Mocowanie oprawy: 3 otwory ø10,5mm na średnicy ø207mm co 120°.
Skład zestawu:
art.2011xx0009 - oprawa oświetleniowa
art.3011xx0010- słup oświetleniowy
Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.

Przyłącze
Złącze podłączeniowe: na przewód max 2x4mm², możliwość podłączenia
oprawy w pętle max 2x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max
ø12,5mm.

Typ źródła światła Lampa E27
Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.

Dane techniczne
Lampa LED E27 A55..67

Moc źródła światła MAX 11W

Ta znamionowa otoczenia +25°C

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

405ZX0009 Kotwa montażowa do zabetonowania.

406ZX0009 Kotwa montażowa do gruntu.

Polecane źródła światła
Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27 Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27

Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27 Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27

Części zamienne
08194300 Uszczelka.

Pliki do pobrania
Instrukcja montażu
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