
LLiicchhtt  am Mast

BBeelleeuucchhttuunnggsssseett  zzuumm  NNaacchhrrüüsstteenn  vvoonn  SScchhiirrmmeenn,,  wwaahhllwweeiissee  mmiitt  HHaallooggeenn--

llaammppeenn    ((223300VV))  ooddeerr  LLEEDD  ((1122VV))..

Einsatzbereiche

GGaassttrroonnoommiiee,,  VVeerraannssttaallttuunnggeenn,,  pprriivvaattee  OObbjjeekkttee

SSOOLLAAMMAAGGIICC  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt

LLiigghhttiinngg  sseett  ffoorr  rreettrrooffiittttiinngg  ooff  ppaarraassoollss,,  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  hhaallooggeenn  ssppoottss

((223300VV))  oorr  LLEEDD  ((1122VV))..

Applications

ccaatteerriinngg,,  eevveennttss,,  pprriivvaattee  aapppplliiccaattiioonnss



TTeecchhnniisscchhee  ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn  ||  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee

LLiicchhtt  am Mast

C

Montage ||  iinnssttaallllaattiioonn
MMaasstt  ||  mmaasstt

Leistung ||  ccaappaacciittyy
223300  VV::  44xx  5500  WWaatttt  ||  wwaattttss

1122  VV::  44xx  66  WWaatttt  ||  wwaattttss

Anschlussleitung ||  ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee
AAnnsscchhlluusssslleeiittuunngg  mmuussss  sseeppaarraatt  bbeesstteelllltt  wweerrddeenn  ((ssiieehhee  uunntteenn))

ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  mmuusstt  bbee  oorrddeerreedd  sseeppaarraatteellyy  ((sseeee  bbeellooww))

Gewicht ||  wweeiigghhtt
33  kkgg

Packungsinhalt ||  ppaacckkaaggee  ccoonntteennttss  
11xx  LLiicchhtt  aamm  MMaasstt  mmiitt  44xx  LLiicchhttssppoott

11xx  BBeettrriieebbss--//  MMoonnttaaggeeaannlleeiittuunngg

11xx  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt  wwiitthh  44xx  ssppoottlliigghhttss

11xx  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall

1. Masthalter ||  mmaasstt  bbrraacckkeett ØØ  116600  mmmm

2. Mastaufnahme ||  mmaasstt  ccaarrrriieerr ØØ  4455  –– 8899  mmmm

3. Drehbereich ||  rroottaattiinngg  rraannggee 333300°°

4. Kippbereich ||  ttiillttiinngg  rraannggee 9900°°

Zubehör ||  aacccceessssoorriieess

Abmessungen ||  ddiimmeennssiioonnss

Ausführung ||  vveerrssiioonn
mmiitt  MMaasstthhaalltteerr,,  oohhnnee  LLeeuucchhttmmiitttteell  ((bbiittttee  sseeppaarraatt  bbee--

sstteelllleenn  ss..  ZZuubbeehhöörr))

wwiitthh  mmaasstt  bbrraacckkeett,,  wwiitthhoouutt  bbuullbbss  ((pplleeaassee  oorrddeerr  sseeppaa--

rraatteellyy,,  sseeee  aacccceessssoorriieess))

Stromanschluss ||  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055000088

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055002277

230V 4x 50W

Adapterset für Mastmontage

aaddaapptteerr  sseett  ffoorr  mmaasstt  mmoouunnttiinngg

Durchmesser ||  ddiiaammeetteerr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

ØØ  4455  –– 8899  mmmm 99110000333388

Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung

ccoonnnneeccttiioonn  ccaabbllee  ffoorr  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg

Länge ||  lleennggtthh Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..

22,,55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000006644

55mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004433

1100mm  ((33--aaddrriigg  ||  33--ppiinn  pplluugg)) 99110000004444

SSOOLLAAMMAAGGIICC  lliigghhtt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  mmaasstt

mmiitt  HHiirrsscchhmmaannnnkkuupppplluunngg

zzuurr  ssiicchheerreenn  MMoonnttaaggee

223300  VV  //  IIPP  2244

wwiitthh  HHiirrsscchhmmaannnn  ccoouupplliinngg

ffoorr  aa  ssaaffee  iinnssttaallllaattiioonn

223300  VV  //  IIPP  2244

Farbe ||  ccoolloouurr Art.-Nr. ||  iitteemm--NNoo..
ttiittaann ||  ttiittaanniiuumm 99110055550066

wweeiißß  ||  wwhhiittee 99110055550077

12V 4x 6W 


