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 ■ ZASTOSOWANIE

• Łańcuch świetlny jest profesjonalnym oświetleniem zewnętrznym służącym do dekorowania jak również 
oświetlania ciągów pieszych, promenad, nartostrad, sklepów, centrów handlowych, parkingów, wesołych 
miasteczek, imprez plenerowych, festynów. Stosowanie łańcuchów świetlnych nie ogranicza się więc jedynie 
do okresu świątecznego. 
Dzięki wysokiej jakości i trwałości łańcuchy mogą być wielokrotnie demontowane i montowane w dowolnej 
konfiguracji. W przeciwieństwie do dostępnych  na rynku wyrobów „jednorazowych“ rozwiązują na wiele lat 
problem oświetlenia i    dekoracji- są idelane dla użytkowników indywidualnych jak i instytucji.

 ■ DANE TECHNICZNE
• Wyposażenie łańcucha: 

 >>> LS01: wtyczka, haczyk 
 >>> LS02: wtyczka gniazdo

• Napięcie znamionowe: 250V
• Prąd znamionowy przewodu: 10A
• Częstotliowść: 50- 60 Hz
• Klasa ochronności: II
• Stopień ochrony: IP44
• Ilość żarówek E27; 15 szt. 
• Moc żarówek max.: 40W
• Długość łańcucha: 10m
• Łączenie łańcuchów w sznur 

 >>> LS01: 15W- 1szt., 25W- 1 szt., 40W- 1 szt. 
 >>> LS02: 15W- 13 szt., 25W- 7 szt., 40W- 4 szt.

• Temperatura pracy: -25 do +20 C
• Moc znamionowa: max 600W
• kolor przewodu: zielony i czarny

 ■ INSTALOWANIE
• Łańcuch świetlny LS01 można łączyć z łańcuchem LS02. Ilość połączonych łańcuchów LS02 uzależniona jest od mocy 

zainstalowanych zarówek. Łańcuchy świetlne są wyrobami nierozbieralnymi (nie dotyczy wymiany żarówek).  Łańcuchy 
świetlne nie są przeznaczone do łączenia z łańcuchami innych producentów. Zaleca się instalację łańcuchów przez osobę 
z uprawnieniami elektrycznymi.

 ■ WYKONANIA
• LS01: Łańcuch świetlny zielony, 10/16A 250V 600W 10m, 15 opraw E27 ( do 40W ) + uszczelki z haczykiem
• LS02: Łańcuch świetlny zielony, 10/16A 250V 600W 10m, 15 opraw E27 ( do 40W ) + uszczelki z gniazdem przenośnym
• LS01-C: Łańcuch świetlny czarny, 10/16A 250V 600W 10m, 15 opraw E27 ( do 40W ) + uszczelki z haczykiem
• LS02-C: Łańcuch świetlny czarny, 10/16A 250V 600W 10m, 15 opraw E27 ( do 40W ) + uszczelki z gniazdem przenośnym

 ■ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
• Nie podłączać łańcucha świetlnego znajdujacego się w opakowaniu.
• Zasilać z gniazda jednofazowego o stopniu ochrony IP44 przymocowanego na stałe do podłoża.
• Wykręcać lub wymieniać żarówki tylko przy odłączonej wtyczce zasilającej.


