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Prisma Light Ella är pollare med LED-teknik.
Utomhus: Parker, gång- och cykelvägar, stigar,
parkeringar, fastigheter.
Förberett för att monteras i fundament 10,2 kg eller
Markfäste 8,8 kg
Höjd 930 mm
Bredd Ø 250 mm
230 V • 20 Watt
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Montering

Notera rund etikett på locket.
Prisma Light Ella ska vridas så att etiketten
pekar ut mot vägen för att ljusbilden ska bli rätt.
Se pilens riktning.
Denna etikett ska med fördel tas bort efter montering.

Enbart 230 V

Anslutningsspänning
230 V AC, 50 Hz.
Anslutningseffekt
20 W
Armaturen ansluts till kablage inuti röret.
Prisma Light Ella är utrustad med driver med fast inställning.

Montering markfäste

1. Skruva loss stolpluckan.
2. Skruva fast stolpröret mot
marken och tryck ner
gummikragen till marken.
3. Anslut markkablarna (230V)
till säkringen.
4. Skruva fast lamphuvudet på
röret, nyckel T-30H max 5 Nm
5. Anslut lamphuvudets
kontakt till säkringshållarens
kontakt.
6. Skruva fast stolpluckan

Montering fundament

1. Skruva loss stolpluckan.
2. Släpp i stolpröret i
fundamentet, slå fast låskilen
och tryck ner gummikragen
till marken.
3. Anslut markkablarna (230V)
till säkringen.
4. Skruva fast lamphuvudet
på stolpröret, nyckel T-30H
max 5 Nm
5. Anslut lamphuvudets
kontakt till säkringshållarens
kontakt.
6. Skruva fast stolpluckan

prismatibro.se | Prisma Light Ella

3

SERVICE & UNDERHÅLL
Ljuskällan i armaturen skall endast bytas ut av kvalificerad personal.
Kretskort med led kommer man ej åt, utan att skruva isär hela lampan.
Om man öppnar upp optikdelen riskeras IP-klassningen.
Vid problem så returneras armaturen komplett och åtgärdas hos
PrismaTibro eller byts ut.
Prisma Light Ella kan spolas med vatten under låg tryck – ej högtryckstvätt.

GARANTI
Vid problem så returneras armaturen
komplett och åtgärdas hos PrismaTibro,
eller byts ut. För fullständiga garantivillkor
se hemsidan www.prismatibro.se eller
ring 0504-400 40 eller skicka e-post till
support@prismatibro.se

FELSÖKNING
www.prismatibro.se/fel-el
QR-kod leder dit.

ÅTERVINNING & FÖRPACKNINGSMATERIAL
Förpackningsmaterial är återanvändningsbart och/eller återvinningsbart.
PrismaTibro AB är ansluten till El-Kretsen.

DOKUMENT ATT LADDA NED
Dess och många andra dokument
kan laddas ned från:
www.prismatibro.se
QR-kod leder dit.

