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4. Габаритні розміри, мм

Опора металева e.street.bollard.st призначена для кріплення торшерних вуличних світильників для освітлення вулиць, доріг, скверів, при-
будинкових та інших територій населених пунктів.

Найменування параметру
Значення

e.street.bollard.st.600 e.street.bollard.st.1000 e.street.bollard.st.2000
Робоча температура, ºС -45…+45
Товщина металу, мм 2
Колір чорний
Маса, кг 1,4 2,5 4,9

Найменування Н, мм
e.street.bollard.st.600 600
e.street.bollard.st.1000 1000
e.street.bollard.st.2000 2000

Виріб повинен експлуатуватися за наступних умов навколишнього середовища:
• вибухобезпечне;
• що не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
• не насичене струмопровідним пилом та парами;
• відсутність безпосередньої дії ультрафіолетового випромінювання.

В комплект поставки виробу входить:
• опора – 1 шт;
• інструкція з експлуатації – 1 шт.
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5. Монтаж та експлуатація
Закріпити підставу опори на монтажній поверхні попередньо протягнувши монтажні дроти.

6. Умови транспортування та зберігання
 Транспортування виробів в частині механічних чинників по групах С і Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Тран-

спортування допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника при температурі від -50 до +50 °С.
Зберігання виробів здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього 

середовища від -50 до +50 °С та відносній вологості 75 % при температурі +25 °С без конденсації.
Термін зберігання виробів у споживача в упаковці виробника — 6 місяців.

7. Утилізація
 Опора підлягає утилізації на підприємствах, що займаються переробкою металобрухту.

Гарантійний термін експлуатації виробу — 12 місяців з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспорту-
вання та зберігання.

Гарантійні зобов’язання не поширюються на вироби, які мають:
• механічні пошкодження;
• інші пошкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної екс-

плуатації;
• сліди самостійного, несанкціонованого розбирання та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:
Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, літ. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «____»__________20___р.
Дата продажу: «____»______________20___р.

Адреса постачальника:
Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В», 
тел.: +38 (044) 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua
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9. Гарантійні зобов’язання


