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EPISTAR HEAVY 
Zestaw stworzony do pracy  w warunkach niedostatecznej widoczności w wewnątrz jak i na zewnątrz 

pomieszczeo. Całośd wykonana jest z dwóch części, statywu oraz głowicy oświetleniowej  z 
przewodem zasilającym.  

WYSOKOŚD MIN/MAX 1800-4000 mm 

ZASILANIE 230V(220-265)/50Hz 

BARWA ŚWIATŁA BIAŁA ZIMNA 5500-6500K 

STRUMIEO ŚWIETLNY 100 lm/W (80 000 lm) 

POBÓR MOCY 16X50W 

TEMP. PRACY -20 +40°C 

MATERIAŁ PLASTIK, ALUMINIUM, STAL 

STOPIEO OCHRONY IP65 

DŁ. PRZEWODU ZASILAJĄCEGO 20 m 

WAGA STATYW 20 KG/GŁOWICA 25 KG 

ŚREDNICA GŁOWICY 1000 mm 

GWARANCJA 24/36 m-ce 
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Instrukcja obsługi masztów oświetleniowych serii EPISTAR 

 
Maszty oświetleniowe przeznaczone są do oświetlania m.in.: 
- terenu nocnych akcji ratowniczo-gaśniczych 
- działao wojskowych 
- działao policyjnych 
- torów kolejowych przy awariach i doraźnych pracach w nocy 
- robót awaryjnych i wykopów 
- terenów parkingów strzeżonych 
- terenów sportowych i wystawowych  
 - wnętrz hal produkcyjnych i magazynowych 
- terenów budowlanych 
- oświetlenia miejsca pracy w warsztatach samochodowych 
- do innych prac nocnych gdzie nie występuje strefa zagrożona  wybuchem 
 
W skład zestawu wchodzi: 
1. Głowica oświetleniowa z wraz z przewodem. 
2. Statyw oświetleniowy. 
 
Maszty oświetleniowe EPISTAR wykorzystywad można zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. 
 
Dane techniczne statywu: 

TYP 
Wysokośd po rozłożeniu 

[mm] 
Wysokośd po złożeniu 

[mm] 
Masa statywu 

[kg] 

LS 4300 4000 1800 20 

Podane wysokości nie uwzględniają wysokości belki oświetleniowej 
  

TYP: MOC: STRUMIEO 
ŚWIATŁA: 

NAPIĘCIE: BARWA 
ŚWIATŁA: 

WSP.O
D.BAR
W. Ra: 

KĄT 
ŚWIECENIA: 

ŻYWOTN
OŚD: 

OCHRO
NA IP: 

EPISTAR 
HEAVY 

16X50W >80000 lm ~230V 
(220-

265)/50H
z 
 

BIAŁA 
ZIMNA 

5500-6500K 
 

80 360o 50000h 68 
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OBSŁUGA MASZTU: 
Rozstawianie masztu oświetleniowego powinny wykonywad minimum dwie osoby. 
 

1. Ustawid statyw na utwardzonej, poziomej nawierzchni poprzez optymalne rozstawienie 
podpór. 
UWAGA!!! Zbyt wąsko rozstawione podpory mogą spowodowad upadek masztu! 

2. Zamontowad na statywie głowicę oświetleniową i przykręcid za pomocą pokrętła. 
3. Wysunąd statyw na żądaną wysokośd. 
4. Zabezpieczyd statyw przed opadnięciem za pomocą zawleczek. 
5. Podnieśd głowicę na żądaną wysokośd za pomocą pokrętła (windy). 
6. Zabezpieczyd każdy z teleskopów poprzez zakręcenie pokrętła. 
7. Podłączyd wtyczkę do źródła zasilania. UWAGA!!!  Przed podłączeniem sprawdzid czy 

instalacja posiada na stałe wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe! 
8. Za pomocą kasety sterowniczej podłączonej do przewodu zasilającego ustawid stopieo 

jasności: 
zielony przycisk „I” - 50% mocy 
czerwony przycisk „O” – (w pozycji dolnej) odcięcie zasilania do masztu, (w pozycji górnej) 
załączenie zasilania do masztu oświetleniowego. 
zielony przycisk „II” – 50% mocy. 
Aby uzyskad 100% oświetlenia załączamy (pozycja dolna) przyciski oznaczone kolorem 
zielonym. 

9. Po zakooczeniu pracy odłączyd wtyczkę od źródła zasilania. 
10. Rozkręcid zabezpieczenia statywu i ostrożnie zsunąd. 
11. Zdjąd głowicę ze statywu. 
12. Przechowywad maszt w bezpiecznym miejscu. 

 
UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 

1. Niektóre elementy podczas pracy mogą nagrzad się do wysokiej temperatury. Przed 
konserwacją, złożeniem masztu lub jakimikolwiek czynnościami należy odczekad do 
momentu wystygnięcia lamp.  

2. Nie wolno otwierad obudowy lampy. Czynności serwisowe należy zawsze zlecid jedynie 
wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.  

3. Należy chronid przed zamoczeniem i źródłami ciepła. 
4. Do czyszczenia wszystkich elementów masztu należy używad miękkiej, lekko wilgotnej 

ściereczki. Nie należy używad substancji lotnych lub rozpuszczalników. W odwrotnym 
przypadku może dojśd do uszkodzenia obudowy. 

5. Nigdy nie wolno kierowad promienia świetlnego bezpośrednio na oczy. 
6. Trzymad z daleka od dzieci. 
7. Nie rozkładad masztu oświetleniowego przy porywistym wietrze. 
8. Przenosid maszt oświetleniowy powinno się tylko wtedy, gdy jest on złożony do minimalnej 

wysokości. 
9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek nieprzestrzegania 

zaleceo niniejszej instrukcji. 


