
HAMMARLUNDA

Svart lampa med svart hållare och svart kabel

Artikelnummer   RP50  (2,5 Watt)
                              RP55  (4,5 Watt) 

Vit lampa med vit hållare och vit kabel

Artikelnummer   RP40  (2,5 Watt)
                              RP44  (4,5 Watt) 

Silver lampa med vit hållare och vit kabel

Artikelnummer   RP60  (2,5 Watt)
                              RP66  (4,5 Watt) 

Silver lampa med svart hållare och svart kabel

Artikelnummer   RP30  (2,5 Watt)
                              RP33  (4,5 Watt) 

Silver lampa med silver hållare och svart kabel

Artikelnummer   RP20  (2,5 Watt)
                              RP22  (4,5 Watt) 

Svart lampa med svart markspett och svart 
kabel

Artikelnummer   RP55 S  (4,5 Watt) 

Silver lampa med svart markspett och svart 
kabel

Artikelnummer   RP22 S  (4,5 Watt) 

Transformator 60 Watt

Artikelnummer   H2013012 

Grenkoppling 1:3 med svart kabel

Artikelnummer   H2013008 

9 meters kabel med 8 uttag

Artikelnummer   H2013005 

Förlängningskabel

Artikelnummer   RP100  (1 meter)     H2013006  (5 meter)
                              RP200  (2 meter)     H2013007  (10 meter) 
                              RP300  (3 meter)

Hammarlunda har tagit fram patenterad produkt som är en elegant fasadbelysning i LED som du enkelt 
monterar genom att klämma fast den flexibla hållaren i hängrännan. Du behöver ingen elektriker eller 

hantverkare och gör ingen åverkan på din fasad. Du kan enkelt koppla flera stycken efter varandra. 
Lamporna finns i flera olika varianter. Ett 12Volt system som du själv väljer hur du vill bygga ihop.

Rostfria clips 8 st

Artikelnummer   H201218
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Alla våra lampor och kablar har förmonterade anslutningar som 
enkelt byggs ihop efter eget önskemål

EXEMPEL 1

INSTALLATION

Mät upp avståndet från transformatorn 
till första lampan 

Bygg ihop kabel till önskad längd
Kablar finns i 1m 2m 3m 5m 10m 

Mät upp avståndet mellan lampor 
Bygg ihop kabel till önskad längd

Varje lampa har inbyggd förgrening för 
att enkelt bygga vidare

EXEMPEL 2

Om transformatorn placeras mitt på byggnaden behövs vår 1:3 förgrening för att bygga systemet åt olika håll

Mät avståndet från förgrening 
och första lampan. 

Bygg ihop kabel till önskad längd
Kablar finns i 1m 2m 3m 5m 10m 

Mät avståndet från förgrening 
och första lampan. 

Bygg ihop kabel till önskad 
längd 

Mät avståndet mellan lampor 
Bygg ihop kabel till önskad längd

Varje lampa har inbyggd förgrening för 
att enkelt bygga vidare 

Mät avståndet från förgrening 
till transformator

Bygg ihop kabel till önskad längd 
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