
Instrukcja monta¿u i eksploatacji / Installation and operating manual

 Oprawa parkowa PARK PLUS 10, PARK PLUS 20
oprawa parkowa LED / LED park  luminaire

Oprawy PARK PLUS przeznaczone s¹ do oœwietlania przemys³owych terenów otwartych, placów, parków, ogrodów, ci¹gów 
spacerowych, dróg osiedlowych, parkingów, itp. Oprawy przystosowane s¹ do mocowania na s³upie oœwietleniowym o œrednicy 60mm
Oprawy PARK PLUS wyposa¿one zosta³y w nowoczesne i energooszczêdne diody œwiec¹ce LED typu SMD.

SPOSÓB MONTA¯U

WYMIARY GABARYTOWE/ DIMENSIONS

UWAGA!
Dokonywanie jakichkolwiek czynnoœci wewn¹trz oprawy przy w³¹czonym zasilaniu grozi pora¿eniem pr¹dem elektrycznym! 
Nie ponosimy odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e wskutek nieprawid³owego monta¿u. Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w konstrukcji produktu.

Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y upewniæ siê, czy wy³¹czone zosta³o zasilanie. 
Przewody elektryczne musz¹ byæ pod³¹czone zgodnie z instrukcj¹ oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
Zaleca siê, aby monta¿ oprawy wykona³ wykwalifikowany elektryk.

1. Pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy przy pomocy z³¹czki o stopniu szczelnoœci IP65 (brak w zestawie).
2. Na³o¿yæ oprawê na koñcówkê s³upa oœwietleniowego.
3. Dokrêciæ stopniowo wkrêty mocuj¹ce oprawê.

 

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Instalacjê oprawy powinien przeprowadziæ doœwiadczony elektryk. Przed rozpoczêciem instalacji nale¿y koniecznie wy³¹czyæ dop³yw
pr¹du do sieci elektrycznej, do której ma byæ pod³¹czona oprawa, aby zabezpieczyæ siê przed przypadkowym za³¹czeniem napiêcia! 
Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych oprawy nale¿y okresowo przeprowadzaæ jej konserwacjê. Obudowê oprawy 
nale¿y czyœciæ ogólnie dostêpnymi œrodkami myj¹cymi i wytrzeæ do sucha miêkk¹ tkanin¹. Nie u¿ywaæ œrodków ¿r¹cych 
i rozpuszczalników. Nie stosowaæ strumienia wody pod ciœnieniem. 

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE

Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktowaæ jak innych odpadów 
domowych. Nale¿y oddaæ go do w³aœciwego punktu zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. W³aœciwa realizacja zadañ 
zwi¹zanych ze zbieraniem zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzêcie 
wystêpuj¹ sk³adniki niebezpieczne, które maj¹ szczególnie negatywny wp³yw na œrodowisko i zdrowie ludzi.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulegaæ zmianie bez uprzedzenia. Ewentualne zmiany bêd¹ uwzglêdniane w kolejnych wydaniach 
instrukcji obs³ugi lub w publikacjach i dokumentach uzupe³niaj¹cych.

PL

IP 65 120°
~230V
50/60Hz 45W 60W

CCT
4000K

Moc oprawy 45W

   
 
* parametr dotyczy diod i jest publikowany w oparciu o dane podawane przez ich producenta 

PARK PLUS 10 / PARK PLUS 20

Temperatura barwowa

Wspó³czynnik oddawania 
barw (CRI)*

Trwa³oœæ diod LED *

Stopieñ ochrony

�ród³a œwiat³a - diody LED

Model

Barwa œwiat³a neutralna bia³a

4000K

o120

Klasa ochronnoœci

ok. 30.000 godzin

IP 65

I

K¹t rozsy³u 

60W

>80

Strumieñ œwietlny oprawy 3825 lm 5100 lm

SMD SMD

Masa [kg]

Temperatura pracy

Wspó³czynnik mocy

5,3 5,3

-30°C ÷ +50°C

0,9

PARK PLUS 20PARK PLUS 10

Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady wynik³e z niestosowania siê do zaleceñ niniejszej instrukcji.  Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego
uprawnienia z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne wygasaj¹ po up³ywie dwóch lat, licz¹c od dnia wydania oprawy Kupuj¹cemu.



Luminaire power consumption 45W

   
 
* parametr dotyczy diod i jest publikowany w oparciu o dane podawane przez ich producenta 

PARK PLUS 10 / PARK PLUS 20

Correlated colour temperature (CCT)

Colour rendering index (CRI)

LED lifespan*

Protection rate

LEDs type/

Model

Light colour neutral white

4000K

o120

Safety class

approx. 30.000 hours

IP 65

I

Beam angle 

60W

>80

Luminous flux of the luminaire (lm) 3825 lm 5100 lm

SMD SMD

Weight [kg]

Ambient temperature (Ta)

Power factor (cos ö)

5,3 5,3

-30°C ÷ +50°C

0,9

PARK PLUS luminaires are intended for illumination of open areas, parks, gardens, walk lanes, housing estate roads, parking places, etc. 
The luminaires are adapted for mounting on lightening pillar with 60mm diameter.
PARK PLUS luminaires are equipped with modern and energy - saving light source - SMD LED type.

ASSEMBLY INSTRUCTION 

1. Connect power cable by IP65 connector (not included).
2. Put the fitting on the top of the lightening pillar.
3. Gradually tighten up the screws which fasten the luminaire. 
  

TECHNICAL DATA

ENG

This symbol stands for selective collecting of the electrical and electronic equipment, therefore, this product cannot be treated as other household’s 

waste. It has to be left at a special used-equipment collection point. The appropriate dealing with the collection of used electrical and electronic 

equipment is crucial, especially if the equipment includes dangerous components which have a negative influence on the environment 

and on the health of people.

The information included in this document may undergo changes without warning. Possible changes will be taken into consideration while working 
on other issues of the instructions for use or complementary documents.

APPLICATION

SAFETY AND MAINTENANCE

The installation of the luminaire should be done by the certified and experienced electrician. Before the starting the installation you 
must absolutely turn of the main power supply, where the luminaire should be connected to, to avoid accidental voltage 
connection! To keep the optimal technical parameters of the luminaire the periodical maintenance should be carried out. 
The housing of the luminaire should be cleaned by generally available cleaning supplies and also dried with a soft cloth. Do not use 
corrosives chemicals and solvents. Do not use stream of water under pressure. 

Before the beginning of the installation, make sure the power is off.
Power cords must be connected according to the manual and electrical installations regulation.
The installation of the fitting should be done by the certified and experienced electrician. 

CAUTION!
Conducting of any works inside the luminaire while the power is on may result in electric shock! We shall assume no liability 
for damages resulting from wrong installation. We reserve the right to make changes in the product design.

OFF

ON

1 2

3 4

The Manufacturer does not bear any responsibility for any possible damage caused to the Consumer in case of the Manufacturer's requirements specified
in the given instruction manual have been disregarded. According to article 568 pt 1 of the Polish Civil Code, the right resulting from a warranty for physical
defects are extinct after the lapse of 2 (two) years after delivery of the luminaire to the Consumer. 
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