
Zamontuj słup w 30 minut.  posłuży Ci 40 lat
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instrukcja montażu
słup oświetleniowy

rękawice (typu „wampirki”)

okulary ochronne

poziomica

klucze imbusowe

wiertnica

śrubokręt

wkrętarka

KROK 1: 
prZygotuj narZędZia

ManyPole 7 manypole7 jako słup oświetleniowy sprawdzi się w parku, na posesji prywatnej, 
do oświetlania placów budów, czy ulic. stosując kompozytowe słupy z certyfikatem bezpie-
czeństwa nie trzeba stosować barier ochronnych w pasie drogowym, które osłaniają słupy 
z powodu braku ich cech biernego bezpieczeństwa. słupy teletechniczne pochłaniające energię 
zderzenia w najwyższym stopniu (HE) cechują się największym poziomem bezpieczeństwa dla 
pasażerów pojazdu.

czas wykonania: 

waga:

liczba osób:

OK. 30 Minut

18 Kg

W zestawie ze słupem oświetleniowym otrzymujesz 
niezbędne akcesoria: oprawa oświetleniowa Cordoba 
Led II, wysięgnik Wader (prosty/gięty) opaski stalowe 
ślimakowe. 



ułóż słup manypole7 na dwóch kozłach, 
belkach lub drągach. w ten sposób łatwiej 
będzie Ci zachować komfort pracy.

przy pomocy stalowych opasek 
ślimakowych i śrubokręta przykręć do słupa 
wysięgnik typu „wader”. pamiętaj, aby 
zachować wybieg ok. 10 cm ponad słup. 
Zwróć uwagę, aby górna opaska montażowa 
znajdowała się min. 3 cm od góry.

wyciągnij górną zaślepkę słupa 
i przeciągnij kabel wystający 
z gruntu od dołu słupa do góry.

wywierć w zaślepce otwór 
odpowiadający grubości kabla 
oprawy oświetleniowej. 
(Uwaga! zachowaj odległość 
ok. 1,5 cm od krawędzi wkładki). 

Za pomocą wiertnicy wykonaj otwór 
fi 150-160mm na głębokość 1,2m.

przy pomocy kostek elektrycznych połącz  
ze sobą kabel wychodzący z kablem oprawy.

wymieszaj energicznie woreczki z masą 
montażową (ok. 20 sekund).

przeciągnij kabel oprawy przez otwór  
w zaślepce.

włóż słup do przygotowanego otworu, 
następnie ustaw go w pionie i wypoziomuj.

wciśnij zaślepkę do słupa. Uwaga! można ją 
dodatkowo zabezpieczyć trzema wkrętami, 
ustawiając je na zaślepce co 120 mm.

wlej zawartość opakowania 
do otworu i poczekaj, aż masa 
wyrośnie i zastygnie (ok. 6 minut).

nałóż oprawę świetlną na 
wysięgnik, jednocześnie wpychając 
nadmiar kabla oprawy do otworu 
w zaślepce. dokręć oprawę 
kluczem imbusowym.
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EtAP i 

przygotowanie 
słupa

EtAP iii 

osadzenie słupa 
w gruncie

EtAP ii 

montaż 
okablowania 
i oprawy

Uwaga! Z uwagi na ostre krawędzie słupa i opaski stalowe, prace wykonuj w rękawicach ochronnych. produkt wykonany jest z włókna szklanego, więc w z związku z możliwością zaprószenia oczu, podczas pracy załóż okulary ochronne.

KROK 2: 
roZpoCZnij montaż 
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warto wiedzieć do słupa oświetleniowego manypole7 będziesz potrzebować odpowiednio 
dobranej oprawy oświetleniowej oraz stabilnego wysięgnika. 
poznaj rozwiązania sprawdzone i rekomendowane przez alumast.

Kluczowe parametry:

  moc oprawy47w
  całkowity strumień świetlny 5500lm
  temperatura barwowa 4000K
  wskaźnik oddawania barw >70
  stopień szczelności ip66
  waga oprawy 7,0 kg
  komponenty osram
  wandaloodporność iK 09

Wyróżnia ją:

  nowoczesny design
  beznarzędziowa możliwość  

   otwarcia oprawy
  diody ceramiczne odporne 

   na korozję
  zawór wyrównania ciśnienia
  5-letnia gwarancja

Wysięgnik  gięty:

wadEr 500/500
legenda: Bl 500; Bu 500

Wysięgnik prosty:

wadEr 400

Cordoba Led II 
marki LuxonLed 

To autorskie rozwiązanie opracowane dla naszej firmy. 
Do wyboru masz wysięgnik prosty lub gięty.
W aluminiowym profilu znajdują się specjalne 
zaprojektowane otwory na kable.
 

WYSIĘGNIK WADEROpRAWA ULICZNA LED

ALUMAST pOLECA
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MASZ pYTANIA? SKONTAKTUj SIĘ Z NAMI:

tEL:      
FAX:   
EMAiL: 

ul. marklowicka 30a, 44-300 wodzisław Śląski, polska   i    www.manypole7.eu

+48 324 530 314  i  +48 324 560 248
+48 324 554 725
info@manypole7.eu 


