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PRODUKTFAKTA

PRODUKTBESKRIVELSE Prisma Light Ella er en pullert med LED-teknik 
ANVENDELSESOMRÅDE Udendørs: Parker, gang- og cykelstier, parkeringspladser, 
  indgangspartier, ejendomme.
VÆGT Forberedt til at blive monteret i fundament: 10,2 kg
  Forberedt til at blive monteret på jordfæste: 8,8 kg
MÅL Højde 930 mm
  Bredde Ø 250 mm
TILSLUTNINGSEFFEKT 230 V • 6 Watt
LUMEN 720 lm
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Montering jordfæste 
1. Skru mastelugen løs.
2. Skru masterøret fast til 
 jorden og tryk gummikraven 
 ned til jorden.
3. Tilslut jordkablerne (230V) 
 til sikringen.
4. Skru lampehovedet fast på 
 røret, nøgle T-30H, max 5 Nm.
5. Tilslut lampehovedets 
 kontakt til sikringsholderens 
 kontakt.
6. Skru mastelugen fast.

Montering fundament
1. Skru mastelugen løs.
2. Isæt masterøret i 
 fundamentet, slå låsekilen 
 fast og tryk gummikraven 
 ned til jorden.
3. Tilslut jordkablerne (230V) 
 til sikringen.
4. Skru lampehovedet fast til 
 masterøret, nøgle T-30H, 
 max 5 Nm.
5. Tilslut lampehovedets 
 kontakt til sikringsholderens 
 kontakt.
6. Skru mastelugen fast.

Værktøj 
Sikkerhedstorx T-30H

Montering
Læg mærke til den runde etiket på låget.
Prisma Light Ella skal drejes, så etiketten peget 
ud mod vejen for at lysfordelingen bliver korrekt.
Se pilens retning.
Denne etiket kan med fordel fjernes efter montering.

Prisma Light Ella set fra oven

Kun 230 V
Tilslutningsspænding 230 V AC, 50 Hz.
Tilslutningseffekt 20 W
Armaturet tilsluttes til kabling inden i røret.
Prisma Light Ella er udrustet med en driver med fast indstilling.
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Armaturets lyskilde må kun skiftes af kvalificeret personale.
Kredskort med LED’er kan ikke tilgås uden at skille armaturet fra hinanden. 
Hvis man åbner til optikdelen risikeres IP-klassificeringen.
Ved problem så returneres armaturet komplet og repareres hos 
PrismaTibro eller som skifter det ud.
Prisma Light Ella kan spules med vand under lavt tryk - ikke højtryk.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

FEJLSØGNING
GARANTI

GENINDVINDING & EMBALLAGE

Ved problem så returneres armaturet 
komplet og repareres hos PrismaTibro, 
alternativt udskiftes. For fuldstændige 
garantivilkår se hjemmesiden 
www.prismatibro.se eller ring 
+45 2287 2119 eller send en e-mail til 
support@prismatibro.se

Emballage er genanvendeligt og/eller genindvindeligt.

Mere hjælp!
prismatibro.se/da/fejl-el/
QR-kode leder dertil.

Dette og mange andre dokumenter kan 
downloades fra:
www.prismatibro.se
QR-koden leder dertil.
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