
100-240V/277V AC, 50/60Hz, geschikt voor vochtige omgeving (IP66), Class I
*Geschikt voor buitengebruik. Maximum installatie hoogte : 15M.
*Normale werkingspositie bevindt zich op een mastarm of paaltop.
Geschikt voor paal diameter: Φ 60mm (2.4”) 

*Dit product moet altijd verbonden worden met de aarding.

LEES AANDACHTIG DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
ALVORENS OVER TE GAAN TOT DE INSTALLATIE

1. Schakel steeds de spanning uit bij installatie en/of  onderhoud om 
elektrische schokken te voorkomen. Installatie en onderhoud moeten 
steeds uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel.
2. Controleer bij het afsluiten van de behuizing steeds of alle bedrading in 
de behuizing zit om te voorkomen dat ze gekneld worden.
3. Controleer steeds of het product voldoet aan de lokale elektrische 
reglementatie. 
4. Het is niet toegelaten om aanpassingen uit te voeren aan de interne 
structuur of aan elektrische aansluitingen om de veiligheid te garanderen.

INSTALLATIE HANDLEIDING
STREET LIGHT MINI

STANDAARD MONTAGE
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BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE INTERVENTIES

*¹ Imbus sleutel: 3mm 
*¹ Interne bouten: M4X8
*² Imbus sleutel: 4mm
*² Interne bouten: M8X20

STAP 1:
Open de afdekkap met een 3mm imbus 
sleutel.

STAP 2:
Open de twee schroeven met een 
imbussleutel van 4mm. Breng de 
voedingskabel in de behuizing en sluit het 
armatuur dan aan op de paal. De leds moeten 
NAAR BOVEN gericht zijn.

STAP 3:
Sluit de elektrische draden aan op het 
aansluitblok. Pas de lengte van de draden aan 
indien nodig.

STAP 4:
Sluit de afdekkap met een imbussleutel van 
3mm. Draai het toestel nu 180 graden. De 
leds zijn nu NAAR BENEDEN gericht.

STAP 5:
Veranker het toestel op de paal met een 
imbussleutel van 4mm
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Vermogen Afmetingen GewichtEPA

2.2 kg20-57W 447 x179 x77 mm 0.096 m²



Lichtsensor

Lichtsensor

6 LICHTSENSOR (OPTIE)

Optioneel kan het armatuur geleverd worden met een lichtsensor.

Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. 
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te 
voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recyclen om duurzaam hergebruik van materiële 
hulpbronnen te bevorderen. Maak gebruik van het dichtstbijzijnde containerpark om oude of defecte toestellen 
binnen te brengen.

De lichtbron in dit armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of diens 
serviceagent of een vergelijkbare gekwalificeerde persoon.

Aandacht, risico op elektrische shokken

ELEKTRISCHE AANSLUITING - 100-240V/277V AC, 50/60Hz

STAP 1:
Maak de volgende elektrische verbindingen:

a.

b.

c.

Geel/groene geleider op de “G” posi e van het connectieblok.

STAP 2:
Controleer of alle draden volledig in de connector zitten en dat de  
schroeven stevig zijn vastgedraaid.

STAP 3:
Sluit de afdekkap door deze stevig naar het armatuur te duwen en 
zorg ervoor dat er geen draden gekneld raken tussen de dichting.

Isolatieklasse I
De voedingskabel (niet meegeleverd) moet minimaal H05RN-F 
3x1.0mm² zijn. Gebruik steeds een rubber kabel geschikt voor 
buitentoepassingen (H05RN-F/H07RN-F). Gebruik een kabel met 
minimum 1mm² als sectie.

*Indien het toestel uitgerust is met een dimbare driver: sluit de positieve 
geleider aan op DIM+ (paarse geleider) en de negatieve geleider op DIM- 
(grijze geleider).

TOESTEL BEDRADING

LED Driver
L

V in V out

N

L
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Bruine geleider op de “L” posi e van het connectieblok.

Blauwe geleider op de “N” posi e van het connectieblok.




