
BLP:s Bastubelysning är godkänd för montering i basturum.

                         
         BASTUBELYSNING        

  
                                                                    

Basturum indelas i fyra områden enligt ELSÄKERHETSVERKET,  se vår skiss ovan.

Område 1 i vilken endast bastuugn och elektriska materielen för bastuugnens drift får placeras.
Område 2 i vilken inte ställs några särskilda krav på den elektriska materielens värmetålighet.
Område 3 i vilken den elektriska materielen skall vara utförd för användning vid en 
                    omgivningstemperatur av minst 125 grader C.
Område 4 i vilken gäller samma krav på den elektriska materielens värmetålighet som i område 3.
                    Sådant materiel får endast utgöras av dels ljusarmatur, monterad så att den inte förorsakar
                    överhettning, dels givare för reglering och styrning av bastuugnens effekt, jämte 
                    tillhörande kablar. Allt materiel i områdena 3 och 4 ska klara minst 125 grader C. 

BLP:s BASTULIST TM  är S-märkt, och godkänd enligt Elsäkerhetsverket:s                     
bestämmelser och får monteras i områden 2 - 3 och 4.   

Telefon 0650-562300  Fax 0650-562010
info@blp-listen.se  www.blp-listen.se 

Dokument: BLP-Bastubelysning  datum 2011-01-29  utgåva 2 sign BL.

       Ser Din typskylt ut så här då är Du säker!!
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En idéskiss för dekorativ och mysig belysning i bastun.
                                                         Enda godkända ljuslisten för bastun.

Bastusnitt

Montering:
Tänk på att transformatorn ska sitta på utsidan av bastun, tänk också på att ha så korta
kablar mellan ljuslisten och transformatorn som möjligt.  Montera bastulisten enligt
anvisningen som följer med bastulisten.

Din typskylt ska se ut så här då är Du säker!!

www.blp-listen.se   info@blp-listen.se 

                                                                                                                    

           Art.nr       BASTULIST 
             200038x   38 cm     4x3 watt = 12 watt
             200050x   50 cm     5x3 watt = 15 watt
             200070X   70 cm     7x3 watt = 21 watt
             200090x   90 cm     9x3 watt = 27 watt
             200155x 155 cm  14x3 watt = 42 watt
             200190x 190 cm  19x3 watt = 57 watt

            

      0650-562300  Fax  0650-562010


