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Produkt:

Svarten  är en stilren,  elegant och välbyggd pollare 

som ger en behaglig atmosfär till varje plats.

Med hög kvalitet på de elektriska komponenterna 

garanteras en lång livslängd. 

Svarten är gjuten med aluminium i kvalitet 6063 

med lägst kopparhalt för att garantera en ytterst 

god korrosionsbeständighet.

Egenskaper:

 Tre storlekar, passar på murar och på mark. 

 Den långa har adapter för standard  

108/700-fundament

 Väl avbländad optik för hög prestanda och 

god synkomfort.

Användning:

 Gångvägar

 Buskage och planteringar

 Bostadsområden

 Parker

Svarten



Specifikationer
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Ljuskälla CREE LED chip on board-modul

Effekt 12W / 230V AC

Ljusflöde 960 lm

Färgtemperatur 3000°K

Färgåtergivning CRI >80

Livslängd 50.000 L80B10 vid Ta25°C

Omgivningstemperatur -30°C - +45°C

Material Armaturhus: Aluminiumgjutgods 6063

Skruvar: Rostfritt stål i klass 304

Färger Matt svart

Täthetsklass IP65

108-adapter för 1200 Varmgalvat stål

Svarten 1200 Svarten 800

Svarten 250



Uppbyggnad
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Hållbart gjutgods
Genom att använda gjutgods i klass 

6063 garanteras att Svarten inte 

korroderar även om ytan skulle bli 

skadad.

En rejäl fläns
Tre skruvar ska användas för att 

fästa Svarten i lämpligt fundament.

Godset är väl tilltaget för att hålla.

Effektiv ljuskälla
En CREE chip on board 

garanterar lång livslängd 

med bibehållen optisk 

prestanda.



Dimensioner och mått

Svarten 800 Svarten 250
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Svarten monteras med sin bottenfläns och 

med lämpliga bultar.

Svarten 250 och Svarten 800 blir väldigt 

trevliga inslag på tralldäcket och kan enkelt 

skruvas rakt ner i trallen!



Svarten 1200 med 108-adapter
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Observera att Svarten 1200 har plats 

för kabeluppstick max 400mm ovan 

fundament.

Trä svarten över adaptern och spänn 

fast med skruvarna i nederkant.

Avsluta med att trä över 

en 108-manchett. 

Resultatet blir snyggt 

och mycket stilrent!

Svarten 1200 sträcker sig 1200 mm över mark och 

monteras med samma bottenfläns som sina 

småsyskon.

Alternativt levereras Svarten 1200 utan bottenfläns 

och ska då monteras med en 108/700-adapter. 

Adaptern kilas fast i standard 108/700-fundament på 

samma vis som en stolpe.

Ca 15 cm av 108-adaptern ska synas ovan 

fundamentets överkant. 

Därefter kopplas kablarna in. Antingen klena utan 

avsäkring i gelbox eller upp till 25mm² med Fingal 

Johnssons stolpinsats. 



Andra utföranden
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0709-22 58 74

kontakt@lumenex.se

https://lumenex.se


