
URBAN STREETLIGHT INSTALLATIE HANDLEIDING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten steeds de nodige 
veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder:

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.

100-240V/277V AC, 50/60Hz, geschikt voor vochtige omgeving (IP66), Klasse I
*Maximum installatie hoogte 15M
*Geschikt voor paal diameter Φ 60mm
*Dit product moet altijd verbonden worden met de aarding
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PENDEL MONTAGE

NOTA

Beugel
5mm Imbussleutel

paal 6mm Imbussleutel

Behuizing

1. Bevestig de paalbeugel aan de 
behuizing met een 5 mm inbussleutel.

Nota: De inwendige diameter van de paal moet 60 mm zijn.

2. Sluit de bekabeling aan en plaats 
vervolgens het armatuur op de paal.

3. Bevestig het armatuur aan de paal 
met een 6 mm inbussleutel.
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MUUR MONTAGE

5mm imbussleutel 8mm imbus                      4mm imbus

paal

Nota: De inwendige diameter van de paal moet 60 mm zijn.

1. Bevestig de beugel aan de armatuur 
behuizing met een 5 mm inbussleutel.

2. Sluit de bekabeling aan en plaats 
vervolgens de paal.

3. Bevestig het armatuur aan de paal 
met een 8 mm inbussleutel. Bevestig 
vervolgens het deksel met een 4 mm 
imbussleutel.
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Beugel

Behuizing

SPANKABEL MONTAGE

4mm imbussleutel

5mm imbussleutel

5mm imbussleutel

deksel

1. Open het deksel met een 4 mm 
imbussleutel. Verwijder vervolgens de 
staaldraadgeleiders met een 5 mm 
imbussleutel.

2. Bevestig de beugel aan de behuizing met 
een 5 mm imbussleutel. Let op de montage 
richting van de armatuur.

3.  Bevestig het toestel op de staalkabel. 
Sluit vervolgens alle draden aan.

1 2

beugel Behuizing

Let erop dat tijdens de installatie het        symbool steeds in de richting van 
gebouwen geplaatst wordt.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE INTERVENTIES



PAAL MONTAGE

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 middelste aansluitklem van de  
connector/overspanningsbeveiliging.
Bruine geleider op de "L" positie van de connector/
overspanningsbeveiliging.
Blauwe geleider op de “N” positie van de  connector/
overspanningsbeveiliging.

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.

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.

ELEKTRISCHE AANSLUITING 100-240V/277V AC, 50/60Hz Isolatieklasse II
STAP 1:
Maak de volgende elektrische verbindingen:

a.

b.

Bruine geleider op de "L" positie van de connector/
overspanningsbeveiliging.
Blauwe geleider op de “N” positie van de  connector/
overspanningsbeveiliging.

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.

*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).
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LICHTSENSOR (OPTIE)

Optioneel kan het armatuur geleverd worden met een lichtsensor.Fitting

Lichtsensor

A

4. Monteer het deksel op het 
armatuur met een imbussleutel 
van 4mm.

staaldraad

Nota: De externe diameter van de staalkabel moet tussen 6 en 12mm zijn.

3 4
deksel

  arm

  M5*12 

4mm imbus

4mm imbus sleutel

  M8*20 

4mm Allen wrench

pole

arm

  M4*8

M16*15 
Waterdichte connector

Nota: De externe diameter van de paal moet 60 mm zijn.

1. Bevestig de M16*15 waterdichte 
connector aan de armatuur. Open het 
armatuur en sluit de kabel aan op de aan/ 
uit-schakelaar. Pas de lengte van de kabel 
aan en draai de M16*15 waterdichte 
connector vast.

2. Bevestig de draagarmen aan de 
paalbeugel met M5*12 schroeven  en
veerringen met een 4 mm imbussleutel.

6. Veranker het armatuur op de paal 
met M8*20 schroeven met een 4 mm 
imbussleutel en bevestig vervolgens de
deksels met M4*8 schroeven aan de 
armen.

5. Sluit de voedingskabel aan. Plaats het 
armatuur vervolgens op de paal.

4. Bevestig de armen aan de armatuur 
behuizing met M5*12 schroeven en 
veerringen met 4 mm inbussleutel. Haal 
vervolgens de kabel door de arm.

3. Verwijder de M5*12 schroeven en de 
veerringen bovenop de armen met een 4 
mm imbussleutel. Draai de M8*20 
schroeven op de paalbeugel los. 
Verwijder vervolgens de M4*8-schroeven 
en verwijder het deksel van de arm.

1 2 3
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*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).




