
WWW.POLE-LED.NO

FLAGG
BANNERE

OPPLYSTE
ENERGIEFFEKTIVE

BÆREKRAFTIGE
SYNLIGE

OM NATTEN

Beweging

P a t e n t  P e n d i n g

BEVEGELSE

Beweging

LYS

BELYSNINGSLØSNING
FOR OFFISIELL FLAGGPROTOKOLL

HØY EFFEKTIVITET

MONTERINGSANVISNING POLELED BASIC 



Monteringsanvisning POLELED basic 

POLELED BASIC  

Sett dekselet og lysenheten over stangen 

Banner: Plasser festesystemet 50 cm under vektloddet på 
banneret. 
Flagg: Plasser festesystemet halvveis opp på stangen. 

Klem enheten på med boltene med sekskantverktøy nr. 4 Bor et 11 mm hull under enheten 

Bor et 11 mm hull under enheten Bruk en kabelfjær og trekk kabelen gjennom stangen 

Trykk tyllen tett inn i stangen Monter dekselet på lysenheten ved hjelp av 
sekskantskruene 



INSTALLASJON
Vi anbefaler at enheten og kablene i bakken 
installeres av en profesjonell elektriker. 

Når du vipper stangen, må du være forsiktig slik at ikke 
lysenheten berører bakken. 

SURGE PROTECTION DEVICE
Surge Protection Device (SPD) er den ideelle løsningen 
for maksimal beskyttelse av (utendørs) belysning. 

Surge Protection Device (SPD) er den ideelle løsningen 
for maksimal beskyttelse av (utendørs) belysning. SPD-enheten
er viktig når LED-systemer er installert i et høyrisikoområde. 
Produktet kan brukes sammen med en ny eller eksisterende lysløsning, 
uavhengig av type teknologi. SPD gir beskyttelse uten behov for
jording, og den er dermed en unik løsning for klasse II-systemer. 
Den er spesielt utviklet for at installasjonen skal fungere 
over lang tid. 

PoleLed BV anbefaler at risikoen for overspenning av lampene minimeres.

FORDELER
 Optimalisering av levetid for utendørsinstallasjoner 

 

Minimal risiko for svikt på grunn av storm, lynnedslag, overspenning osv. 

 

Forlenger installasjonens levetid

 

Tåler overspenning opptil 10kA/10kV 

 

Egnet for armaturer i klasse I og II 

 

Spesielt designet for installasjoner på uteområder, offentlige veier osv.

 

Lang levetid, robust beskyttelse mot fuktighet, vibrasjoner og ekstreme temperaturer 

Se neste side for koblingsskjema.

  

 
 

  

  

 
 
 
  

  

Monteringsanvisning POLELED basic 

POLELED BASIC EN EXTENDED



POLELED ARMATUR - SPD - LAMPESTRØM  

POLELED KOBLINGSSKJEMA 
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Festesystemet skal alltid være jordkoblet som vist i koblingsskjemaet. Hvis ikke er garantien ikke gyldig.
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