
1 
 

FISE TEHNICE PRODUSE 

Turturi luminosi  
 

 

 

Descriere constructiva: Produs compus din conductori electrici si LED-uri, sa fie prevazut cu cablu de 
alimentare cu impamantare . Se prezinta sub forma unor segmente interconectabile fiecare tronson compus din 
siruri verticale cu lungimi diferite in succesiune de la mic la mare si cu revenire la mic, lungimea maxima fiind de 
0,8m. Distanta dintre siruri este de 10 cm. Produsele cu flash sa aiba urmatoarele caractateristici : 1 din 5 LED-uri 
este cu flash (indiferent de culoare). Ex: Pentru un turture cu 192 led-uri : 38 sunt cu Flash. 

Culoare standard: alb rece  

 

Produs  Putere Nr. LED-uri/ Lungime Inaltime Culoare LED Culoare Cablu 

Turturi   14W 192(38 flash)  4.2m  0.8m  alb   alb 

luminosi 
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Fulgi dinamici 

 

 

Descriere constructiva: Produs compus din conductori electrici si LED-uri, prevazut cu cablu de alimentare cu 
impamantare. Se fie prezintat sub forma unui segment cu 5 tuburi cu lumina curgatoare. Lungimea tubului poate fi 
de 0,5 m sau de 1 m. Culoare standard: alb. 

Produs  Putere 
Nr. LED-
uri/Stelute Lungime Inaltime 

Culoare 
LED 

Culoare 
Cablu 

 
Fulg dinamic 0.5- led alb 
- simultan 

 4.8 W 5 fulgi 6 m 0.5 m alb negru 

 

 

Cetina de brad 

 

Descriere constructiva: Produs compus din crengute ramificante care imita bradul natural ce ofera o posibilitate 
de modelare si aranjare, cu insertii de LED-uri albe. 

 

Produs Putere 

Nr. 
LED-
uri Lungime Inaltime 

Culoare 
LED 

Culoare 
Cablu 

 
Cetina de brad 
cu LED alb cald 

19 W 250 5 m  alb rece verde  
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Lumina zapezii 

 

Descriere constructiva: Produs compus din conductori electrici si LED-uri, prevazut cu fisa bipolara cu 
impamantare detasabila. Se prezinta sub forma unui segment cu 8 fulgi de zapada. Culoare standard: albastru. 

Caracteristici tehnice:  

  -grad de protectie IP44 

-Rezistenta la impact IK02, sr en 62262:2004 

 

Produs Putere  Nr. LED-uri  Lungime Inaltime Culoare LED Culoare Cablu 

Lumina 
Zapezii 

8.70 
W 

96/8 3m   0.5m albastru Alb 
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Figurina tip STAR 

 

Descriere:Cadrul produsului sa fie construit din ţeava pătrata de aluminiu pe care se fixează ferm 
figurinele ce definesc modelul. Forma figurinelor sa fie realizata din platbanda de aluminiu, realizat din 
tub luminos alb si sir luminos alb. Cadrul sa fie prevăzut cu o cutie de conexiuni pentru realizarea 
alimentarii electrice. Aceasta cutie sa fie întotdeauna montata in spatele figurinei - fata acesteia 
considerandu-se cea expusa privirii pe sensul de deplasare - de regula montajul facandu-se pe partea 
dreapta. Pentru o prindere mai ferma pe stâlp, produsul este prevăzut cu un sistem format din 2 
"picioruse/talpi" metalice. Acestea sunt compatibile cu sistemul de montare/demontare rapida oferit 
opţional la acest produs. Culoare standard: sir luminos alb si tub luminos alb.  
Alimentarea cu energie electrica se realizează din cutia de conexiuni a produsului. Legătura de 
impamantare se va realiza de către instalator conform standardelor si normativelor in vigoare. 

Accesoriile de montaj sa fie livrate împreuna cu figurina : un set de prindere pe stâlp ce conţine 2 ml. banda 
multiband si 2 buc. cleme multiclamp 

• Caracteristici tehnice 
-Temperatura maxima ambientala: -30°C +45°C 
-Rezistenta la vibraţii: amplitudine -1,5mm, frecventa - 4-1OHz, durata - 2h, 

baleiere - 30sec. o  
-Rezistenta la impact: IK02, cf SR EN62262:2004 
-dimensiuni de gabarit 2500x1300 mm 
-putere 69.4 W 
-grad de protectie IP44 

 

 

 

1300m
m 
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suport de susţinere 

 

Descriere constructiva 
Cadrul produsului sa fie construit din ţeava de aluminiu pe care se fixează ferm figurinele ce definesc 
modelul. Forma figurinelor sa fie realizata din platbanda de aluminiu. Produsul sa fie realizat din sir 
luminos alb si roşu, tub luminos alb si roşu ce pun in evidenta figurinele. Cadrul sa fie prevăzut cu trei 
cutii de conexiuni pentru realizarea alimentarii electrice. Aceaste cutii sunt întotdeauna montate in spatele 
figurinei - fata acestora considerandu-se cea expusa privirii pe sensul de deplasare -de regula montajul 
facandu-se suspendat. 
Culoare standard: sir luminos de culoare alba si roşie, tub luminos de culoare alba si roşie. La cererea 
clientului, figurina se poate realiza si in alte culori. Alimentarea cu energie electrica sa se realizeaze din 
cutiile de conexiuni ale produsului. Legătura de impamantare se va realiza de către instalator conform 
standardelor si normativelor in vigoare. 

• Produsul sa fie format din trei subansamble independente prevăzute cu suport de prindere. 
Caracteristici tehnice 

o   Temperatura maxima ambientala: -30°C +45°C 

o   Rezistenta la vibraţii: amplitudine -1,5mm, frecventa - 4-1OHz, durata - 2h, 
baleiere - 30sec. o   Rezistenta la impact: IK02, cf SR 

EN62262:2004 
 

 

Tens. Norm.  Putere  
 

Grad de  
protecţie 

Dimensiuni de 
gabarit 

(Vca)  (W)  
 

 
 

 (mm) 

230  156.60  IP44  1300x9000 

 

 

 

 

Figurina 1 tip BANNER 
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tub luminos alb 

Figurina 2 tip BANNER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriere constructiva: 
Cadrul produsului sa fie construit din ţeava pătrata de aluminiu pe care se montează un grilaj metalic 

zincat de susţinere. Pe grilaj sa se fixeze ferm figurinele (Mos Crăciun cu sania, renii si steluţele) ce definesc 
modelul. Sa fie realizat din sir luminos alb si tub luminos de diferite culori ce pune in evidenta figurina. Cadrul sa 
fie prevăzut cu o cutie de conexiuni pentru realizarea alimentarii electrice. Aceasta cutie sa fie montata in spatele 
figurinei - fata acestora considerandu-se cea expusa privirii pe sensul de deplasare - de regula montajul facandu-se 
suspendat. 
 Culoare standard: tub luminos de culoare alba, galbena, roşie si verde, sir luminos de culoare alba. 
Alimentarea cu energie electrica se realizează din cutia de conexiuni a produsului. Legătura de impamantare se va 
realiza de către instalator conform standardelor si normativelor in vigoare. 

 Varianta sa fie realizata pentru montajul suspendat transversal pe axul drumului, suportul pentru montaj 
sa fie din cablu de otel. 
 
Caracteristici tehnice 

Temperatura maxima ambientala: -30°C +45°C 
Rezistenrta la vibraţii: amplitudine -1,5mm, frecventa - 4-1OHz, durata - 2h,baleiere - 30sec. o   
Rezistenta la impact: IK02, cf SR EN62262:2004 
Grad de protectie IP 44 

 

Tens. Norm.  Putere  
 

Grad de  
protecţie 

Dimensiuni de 
gabarit  

(Vca)  (W)  
 

 
 

 (mm) 

230  142  IP44  1320x4000 
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Stelute interconectabile 

 

 

Alimentare 230 V, numar leduri 270, dimensiune diametru 80cm, lumina LED alb cald, putere 13.6W 

Caracteristici tehnice 
Temperatura maxima ambientala: -30°C +45°C 
Rezistenta la vibraţii: amplitudine -1,5mm, frecventa - 4-1OHz, durata - 2h,baleiere - 30sec. o   

       Rezistenta la impact: IK02, cf SR EN62262:2004, Grad de protectie IP 44 
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