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KARTA PRODUKTU

oprawa słupkowa EGERSUND 1285 IP65

NEW

charakterystyka oprawy

oprawa słupkowa 

oprawa z przysłoniętym źródlem światła, dające równomierne, rozproszone, obrotowo symetryczny 

rozsył światła 

Budowa: korpus aluminiowy malowany proszkowo, klosz z PMMA przeźroczysty, uszczelka 

silikonowa, odbłyśnik stożkowy aluminiowy

oprawa oświetleniowa dwukomorowa

Oprawa oświetleniowa wyposażona w moduły LED i zasilacz elektroniczny ze stabilizacją prądową

Zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują łatwość wymiany i serwisu źródła światła.

barwa światła                                                    3000K

moc źródła światła LED                                    17,6W

moc oprawy oświetleniowej                              20,3W

strumień świetlny źródła światła                       2240 lm

strumień świetlny oprawy oświetleniowej         1365 lm

współczynnik oddawania barw                         Ra > 80

ULOR                                                                10%

46999359 moduł LED typu PL-MILI-280-830-0,35A-G1 EEI A+  (8szt/oprawę)

Oprawa dostępna w kolorach

Aluminium                                  1285AL000

Grafit                                         1285GR000

oprawa dostępna w dwóch wersjach rozmiarowych

opcjonalnie¹ oprawa dostępna także na źródło światła o barwie 4000K. 

opis techniczny oprawy oświetleniowej

Oprawa oświetleniowa montowana do podłoża za pomocą trzech pkt mocujących poprzez płytę 

podstawy

oprawa wyposażona w szynę montażową typu TS-35 o długości 10cm

Sposób podłączenia: 2 dławnice, oprawa dostosowana do zasilania w pętle, kabel zasilający w 

oponie okrągłej od Ø8mm do max Ø 17mm i przekroju żył max. 5 x 4mm². Dla większych średnic 

wiązki kablowej można usunąć dławik wewnętrzny z dławnicy
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oprawa oświetleniowa wyposażona w membranę zapobiegającej powstawaniu kondensacji pary 

wodnej w wewnątrz oprawy

pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie

Art. 1230 moduł montażowy do zabetonowania

Art. 1231 moduł montażowy ziemny 

oprawa nieściemniana

opcjonalnie¹ oprawa dostępna także w wersji ściemnianej. 

Zasilanie i parametry elektrotechniczne oprawy

AC 220-240V ; 50-60 Hz

KL I

opcjonalnie¹ oprawa dostępna także w KL II

IP 65 

PF > 0,95

Prąd znamionowy oprawy 0,09A

Prąd rozruchowy oprawy <16A/100µs

Zużycie energii oprawy 21kW/1000h

zabezpieczenie przepięciowe wbudowane: L-N 1kV, L/N-PE 1kV, 

opcjonalnie¹ możliwość montażu układu ochrony przepięciowej 10kV

Zabezpieczenie prądowe: max 16A typu B 

opcjonalnie¹ możliwość montażu bezpiecznika (zabezpieczenie przeciw zwarciowe)

Trwałość źródła światła L80B10: 50 000 godzin

cykli on/off: > 50 000 

UWAGA: ŚREDNIA TRWAŁOŚĆ MODUŁÓW LED PODANA PRZY ZASTOSOWANIU 

OGÓLNODOSTĘPNYCH URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIW PRZĘPIĘCIOWYCH INSTALACJI 

OŚWIETLENIOWEJ

Certyfikaty i normy: CE , PN-EN 60598-1 ; PN-EN 60598-2-2 ; EN-IEC 60598-1 ; EN-IEC 60598-2-2

informacja z zakresu montażu, eksploatacji i bezpieczeństwa

Prąd rozruchowy i instalacja oprawy oświetleniowej

Oprawa wyposażona w elektroniczny zasilacz ze stabilizacją prądową. Ilość opraw 

oświetleniowych  do zamontowania należy tak dobrać, aby była zgodna z obowiązującymi 

przepisami, które między innymi uwzględniają wielkość obciążenia, spadki napięć, średnicę 

przewodów instalacji oświetleniowej. 
Nie należy w tej samej instalacji oświetleniowej stosować jednocześnie opraw oświetleniowych 

typu LED z innymi oprawami wyposażonymi w wyładowcze źródła światła 

Instalacja i eksploatacja oprawy oświetleniowej podlegają krajowym przepisom eksploatacji i 

bezpieczeństwa.

Producent zwolniony jest z odpowiedzialność, gdy szkoda jest spowodowana przez niewłaściwe: 

użytkowanie, instalację oprawy oświetleniowej. Każda zmiana techniczna oprawy oświetleniowej 

dokonana przez osoby trzecie zwalnia producenta od odpowiedzialności.

Do montażu i serwisowania oprawy dopuszczone są osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i 

uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

opis instalacji oprawy

długość kabla zasilającego nad powierzchnią montażową około 450mm jest wystarczająca do 

podłączenia elektrycznego oprawy

W miejscu instalacji oprawy oświetleniowej osadzić w podłożu odpowiednio wybrany moduł 

montażowy

podłoże betonowe które może być mokre zasadowo nie może być w bezpośrednim kontakcie z 

oprawą

odkręcić korpus oprawy od podstawy

przeprowadzić kabel zasilający przez dławnice 
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zamocować podstawę do modułu montażowego za pomocą śrub, które należy równomiernie 

dokręcać

podłączyć kabel zasilający do złącza 

zamocować korpus oprawy od podstawy za pomocą śrub, które należy równomiernie dokręcać 

należy pamiętać o nałożeniu smaru na śruby montażowe

klosz oprawy musi być sprawny bez widocznych pęknięć i ubytków

montaż należy przeprowadzić zgodnie z załączoną instrukcją montażu

czyszczenie konserwacja

Oprawę czyścić i konserwować ogólnie dostępnymi środkami, wyłączając środki na bazie 

rozpuszczalników, acetonu i innych środków żrących

Nie stosować wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego

opis i zasady przy wymianie źródła światła

przy wymianie modułu LED należy zachować środki ostrożności ESD

Na czas prac serwisowych odłączyć zasilanie oprawy oświetleniowej

odkręcić i zdjąć daszek oprawy 

odłączyć zasilanie od złącza przyłączeniowego zasilacza zamontowanego w daszku oprawy

  1. w razie uszkodzenia zasilacza wymienić zasilacz na sprawny

  2. w razie uszkodzenia LED wymienić moduły LED na sprawne pamiętając o nałożeniu pasty 

termoprzewodzącej

  3. w razie niezdiagnozowania niesprawności wymienić daszek oprawy ( w skład daszku oprawy 

wchodzi moduły LED i zasilacz )

podłączyć zasilanie od złącza przyłączeniowego zasilacza zamontowanego w daszku oprawy

założyć i przykręcić daszek za pomocą śrub, które należy równomiernie dokręcać

w razie potrzeby wymienić uszczelkę,  w razie uszkodzenia klosza wymienić na sprawny. 

należy pamiętać o nałożeniu smaru na śruby montażowe

uwaga moduł LED przykręcać z siłą 0,4...0,6Nm

serwis i części zamienne

09128010 klosz

08124003,  08124004, 08124005; komplet uszczelek

46999359 moduł LED (8szt/oprawę) typu PL-MILI-280-830-0,35A-G1 VS300 AB3172200G3 

46999725 zasilacz typu OTE 25/220-240/420 CS VS20 AA7433300DG 

Ze względu na stałe rozwijające się technologie źródeł światła produkty firmy Norlys są stale 

modernizowane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w 

naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat. Zdjęcia i ilustracje 

przedstawionych produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału

informacje do pobrania ze strony internetowej

dane fotometryczne w postaci plików LDT 

instrukcja montażu ( rysunki )

model 3D i rzuty CAD

rodzina opraw, oprawa oświetleniowa również dostępna dla innych źródeł światła 

zdjęcia
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