
 
ONDERHOUD EN REINIGING 
 
De  armatuur is geschikt voor reiniging met een schoonmaakmiddel en een zachte borstel. De schoonmaakoplossing moet te 
allen tijde oplosmiddelvrij zijn. Een groene zeepoplossing kan hiervoor dus zonder meer gebruikt worden. Deze oplossing of 
borstel mag geen schurende bestanddelen bevatten (zoals krijt). 
 

 
 
 
 
 

MATEN EN GEWICHTEN 
Type Maximale breedte 

(mm) 
Hoogte (mm) Gewicht (kg) Windvangend 

oppervlak (m²) 
    

Berlage 380 415 7 0,1 
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GEBRUIKSHANDLEIDING                                                                  Berlage 
 
 

 

UITVOERINGEN 
 

 1x CPO 45W 
 1 x LED 

 
 

 

SLUITEN ONDERKAP:  
 
Controleer of het afdichtrubber rondom de unitplaat netjes aanligt (contoleer met name ter plekke van de sluitveren) De kap 
kan nu gesloten worden .  Zorg dat de kap goed vastklikt (de beide veerclips springen in positie) en gelijkmatig aanligt op het 
afdichtrubber 
 

 
 
 

 
 



 

 

MONTAGE OP UITHOUDER (1 ¼ “ GASDRAAD)  
 
De armatuur wordt gebruikt als pendelarmatuur. Hiervoor is aan de bovenzijde een 1 ¼ ” gasdraad voorzien (inwendig)  
 
    De armatuur wordt als volgt geplaatst: 

1. Voer de kabel van onderaf in door de uithouder  
2. draai de armatuur zo ver mogelijk op de mast 
3. draai de armatuur iets terug, zodanig dat de twee schroefgaten in de opstaande rand juist gepositioneerd 

zijn. Het armatuur kan vervolgens worden gefixeerd met de contramoer (niet bijgeleverd)  
BELANGRIJK: Deze 2 schroefgaten zijn bedoeld voor montage aan de zij-uithouder. Indien er geen zij-
uithouder is voorzien, moeten beide gaten naar de mastzijde gericht zijn. Dit in verband met de oriëntatie 
van de lamp. 

Mastzijde 
 

                   Fig. 1                                                 Fig. 2                                         Fig. 3 

VOORBEREIDING LAMPREMPLACE / UNITWISSEL:  OPENEN VAN DE KAP 
 
Belangrijk: bij lampremplace of unitwissel moet altijd onder spanningsvrije condities gewerkt worden 
Om de kap te kunnen openen worden de volgende stappen doorlopen: 
 
         -de kap wordt opgesloten door twee veerclips (zie afbeelding A: dit is de doorsnede ter plaats van een veerclip) 
         -duw de onderkap iets in en duw tegelijkertijd de clip naar de buitenkant (zie afbeelding B) 
         -de onderkap ligt nu los van de veerclip. (zie afbeelding C) 
         -voer dezelfde handeling uit bij de tweede veerclip.  
         -de onderkap kan nu worden opgeklapt. Let op: aan de onderzijde van de kap bevindt zich een glazen lens.  
          Zorg ervoor dat deze niet beschadigt 

     
  
 

LAMPREMPLACE BIJ CPO (niet nodig bij LED-uitvoering) 
 
Belangrijk: Bij lampremplace moet altijd onder spanningsvrije condities gewerkt worden 
-Neem de oude lamp uit. Dit is een kwartslagsluiting. 
-Plaats de nieuwe lamp. Behandel deze nieuwe lamp zorgvuldig. Vermijd contact van de handen met het glazen deel van de 
lamp. Maak gebruik van een handschoen.  
 

       
 

UNITPLAATWISSEL 
 
Belangrijk: bij een unitplaatwissel moet altijd onder spanningsvrije conditie gewerkt worden 
De unitplaat wordt als volgt vervangen. 

1) Draai de 4 schroeven op de unitplaat los. Deze zijn met een rubber antiverliesring verbonden aan de unitplaat. 
2) Neem de unitplaat uit. Let op: zorg dat het afdichtrubber om de unitplaat niet achter de veerclips blijft hangen  

          3) Koppel de zwarte connector op de unitplaat los 
          4) Plaats de (nieuwe) unitplaat terug  in omgekeerde volgorde. Let ook hier op dat het afdichtrubber niet achter  
             de clips blijft hangen. Het is belangrijk dat de vier bevestigingsschroeven exact op de schroefnokken uitkomen. 
             Gebruik voor positionering van de unitplaat de positie van de drukknop: deze moet exact in lijn liggen met ‘t scharnier 
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