
NL Handleiding BM3

2. Applicaties

Geschikt voor sportvelden, hoge masten, havens, 
magazijnen, tankstations, parkeergebied, etc.

4. Afmetingen

1. Kenmerken

 Beschikbare lenzen 15°/25/110°/130x25°/130x140° 
 Aluminium behuizing met AkzoNobel powder coating
 Meanwell drivers
 Levensduur van meer dan 50.000 uren, met extreem lage 

onderhoudskosten
 Lumileds 5050, tot 140-155 lm/W
 DALI, 1-10V, PMW dimbaar in optie

3. Montagebeugel
Het toestel is standaard voorzien van beugeltype A.
Contacteer ons voor andere opties.

Maximum belichte oppervlakte

A. Verticale beugel (standaard)
B. Horizontale beugel Richtbare beugel (450W~1350W)

Inclinatiepunt A: 5/10/15/20° enz...

Inclinatiepunt B: 2,5/7,5/12,5° enz...
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Stap 1: Open de verpakking en controleer het product. In geval van schade, contacteer uw verdeler.

Stap 2: Bevestig de montagebeugel met rvs bouten. Hou rekening met het gewicht van het toestel! 
Bevestig de beugel bij voorkeur steeds op 4 plaatsen en gebruik stevige bouten of keilbouten.

Stap 3: Zet de floodlight in de gewenste richting voordat u de schroeven vastdraait.

Stap 4: Zorg ervoor dat de kabels correct verbonden zijn: bruin = fase, blauw = neutraal, geel/groen = 
aarding. Zorg ervoor dat de voedingskabel goed vastzit voor veiligheidsdoeleinden en dat de 
elektrische verbindingen waterdicht is voor outdoor toepassingen.

Stap 5: Schakel de spanning in en controleer of de floodlight correct functioneert.

6. Installatiestappen

dimming (optie)

Voeding AC100~240V

dimming

(optie)

Voeding
100~240Vac

paal

Dimming
(optie)

Voedingskabel

Waterdichte connectoren
voor outdoor applicaties

 Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel.
 De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur 

vervangen worden.
 Als de externe flexibele kabel beschadigd is, mag dit uitsluitend door een gekwalificeerd vakman 

vervangen worden om gevaar te vermijden.
 Zorg dat de montagebeugel voldoende sterk verankert is.
 De aarding moet steeds correct verbonden zijn om de veiligheid te garanderen.
 Controleer steeds of de juiste aansluitspanning aanwezig is. (100~240Vac)
 Gebruik geen chemicaliën of corrosieve poetsmiddelen om het toestel te reinigen.
 De afstand tussen het verlichte oppervlakte en het toestel moet minstens 0,3m zijn.
 Gebroken glas moet vervangen worden door een gecertificeerde technicus

7. Opgelet:

8. Gebruikte armaturen

Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming 
met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen 
gedeponeerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik 
van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve 
gevolgen voor milieu en het milieu te voorkomen.

5. Toebehoren voor hoekverlenging (optie)

Beschikbare valbeveiligingen:
Tot 300 W: BM3-FP1, 450 ~ 650 W: BM3-FP2, 900 ~ 1350: BM3-FP3


