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NRF-nr.

Artikkelnavn

9722775

LAMPE STAR BLITZ TOS LED TYPE 610 GUL
DAG/NATT

Lengde
(mm)

Bredde
(mm)

Høyde
(mm)

Vekt
(Kg)

Volum
(L)

195

90

350

0,4

6,1

LED-lys av høy kvalitet med tilnærmet ubegrenset levetid
Spesielt effektiv ved dårlig sikt.

Produktbeskrivelse
LED-lampe med linsediameter 190 mm.
Slås på med utvendig regnbeskyttet knapp.
Alle lamper leveres uten batteri.
Dette produktet krever 2 stk batterier.
Eksempler på bruksområde kan være på trafikkskilt og/eller ved ulykkessteder.
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Teknisk beskrivelse
Lampeklasse L8L iht EN 12352
Effektiv lysintensitet: 330 cd
Blink/flash rate: 60 fl/min.
Batterier
9722771 Batteri 6V 7Ah, ca. 180 timer.
9722772 Batteri 6V 25-28Ah, ca. 320 timer
9722773 Batteri 6V 45-50Ah, ca. 600 timer

Monteringsanvisning
Lampen kan festes på foldeskilt da det finnes et hull i bunnen på lampen. For å montere
dette produktet på en brakett, trengs det 1 stk operatørnøkkel NRF-nr 9722831, alternativt
1 stk unbrakonøkkel nr 5.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks
For å opprettholde en god visuell effekt på lampene, er det nødvendig å rengjøre linsene på
lampene. Bruk varmt vann (ca. 40 grader C) og en myk børste. Bland om nødvendig inn litt nøytralt
vaskemiddel i det varme vannet.

Avfallsinstruks
Produktet leveres til offentlig deponi som EE-avfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter
NRF-nr.

Artikkelnavn

9722831
9722943
9722771
9722772
9722773

Operatørnøkkel for Nissen lamper
Brakett med klemklammer Ø60 for fastmontering av lampe
Batteri 6V 7Ah, 20 stk pr kartong
Batteri 6V 25-28Ah, 12 stk pr kartong
Batteri 6V 45-50Ah, 12 stk pr kartong
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Bruksanvisning
For å skru lampen av og på, trenger man 1 stk operatørnøkkel da denne innehar en spiss for
dette formål.

Bytte av batteri
Løsne skruen på LED-lampen. Plasser operatørnøkkelen slik som vist på bilde og åpne opp
dekselet. Bytt deretter batteri, sett på plass dekselet og stram skruen slik at dekselet sitter
godt.
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