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Халогенен прожектор на триножник · Tripod halogen light 

Projecteur halogène sur trépied · Statief halogeenspot 

1178610 H 500 ST 160 IP 54 

Предупреждение: За избягване на изгаряния монтирайте ръчка  

 

 

върху главата на прожектора съгласно чертежа. 
Горещата повърхност може да причини изгаряния! 
Прожекторът може по време на използването си да се нагрее много. 
Не докосвайте прожектора в никакъв случай, докато е все още горещ. 
Дръжте децата надалече. 
За използване на прожектора моля, монтирайте доставената ръчка и я 
дръжте извън границата на поставения етикет. 

Warning: To prevent burn injuries, mount the handle on the spotlight head 
as indicated in the picture. 
A hot surface can cause burns! 
The emitter can get very hot during its use. Do not touch the emitter under 
any circumstances as long as it is still hot. Keep away from children. 
To use the emitter, please mount the included handle and hold it past the 
edge of the attached label. 
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2. Внимание! 

2. Note! 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. Технически данни 

За мощността, мрежовото напрежение и 
степента на защита: вижте фирмената 
табелка. За халогенната крушка: вижте 
фирмената табелка, разстоянието между 
контактите 
H 150 прибл. 78 mm, H 500 / HIF 500 прибл. 
118 mm, H 1000 / 
HIF 1000 прибл. 189 mm. 

 
Халогенните прожектори на Brennenstuhl със стойка 
се доставят готови за свързване със съединителен 
проводник и щепсел със защитен контакт. 
Халогенните прожектори на Brennenstuhl без стойка 
трябва да се свържат от оторизиран специалист с 
трижилен захранващ проводник съгласно VDE 0100. 
Защитният проводник (жълто-зелен) трябва да бъде 
свързан към предназначената клема. Тази клема е 

маркирана с  . 

 

 
За повишаване на живота на халогенната 
лампа използвайте или монтирайте 
прожектора само хоризонтално (± 15°). 
Халогенните прожектори на Brennenstuhl със 
стойка са плавно регулируеми в зоната на 
завъртане. 
Не монтирайте прожекторите без стойка на 
влажна или проводяща основа. 

Разстояние от осветяваната 
повърхност минимум 1 m. 

 
Счупеното стъкло трябва преди по-
нататъшно използване на халогенния 
прожектор да бъде подменено с 
оригинално защитно стъкло на 

Brennenstuhl. 

  
Преди докосване на халогенния прожектор 
(например при смяна на лампата) моля, 
обърнете внимание, че той трябва да е 
изключен и охладен. Докосванията на горещия 
халогенен прожектор могат да доведат до 
изгаряния. 

 

За избягване на опасности повреден външен 
гъвкав проводник на това осветително тяло 
може да бъде подменен само от 
производителя, неговия сервизен 
представител или сравним специалист. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на работа 
халогенният прожектор става много горещ. Не 
докосвайте прожектора с голи ръце. 
Използвайте ръкавици или кърпа. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОВА ОСВЕТИТЕЛНО 
ТЯЛО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА БЕЗ 
ВСИЧКИ НАДЛЕЖНО МОНТИРАНИ 
УПЛЪТНИТЕЛНИ ПРЪСТЕНИ! 
 

 

 
Разкачете (изключете) прожектора от 
мрежата). При халогенните прожектори на 
Brennenstuhl със стойка извадете мрежовия 
щепсел! 
Разхлабете капака на съединителната кутия, за 
да може да проникне въздух в корпуса на 
прожектора. Не докосвайте халогенната 
крушка с голи ръце, използвайте ръкавици 
или кърпа. 
След подмяна на лампата трябва да се обърне 
внимание на съобразената с положението 
позиция на уплътнението между стъклото и 
корпуса. Непременно спазвайте указанията на 
производителя. 

 

 
Принадлежности и резервни части ще получите 
в квалифицираната специализирана търговска 
мрежа. 

 

 
Вижте на последната страница. 

 
 

 
 

 

1. Specifications 

Output, voltage and protection class: see type 
plate. Halogen lamp: see type plate. Contact 
distance H 150 ca. 78 mm, 
H 500 / HIF 500 ca. 118 mm, H 1000 / HIF 1000 
ca. 189 mm. 

 
The Brennenstuhl halogen spotlight with steel 
tube frame are delivered ready for connection 
complete with connecting cable and grounding 
plug. The Brennenstuhl halogen lamps without 
steel tube frame must be connected by an 
approved specialist in accordance with VDE 
0100 using a three-core conductor. The earth 
wire (green-yellow) must absolutely be 
connected to the medium terminal. Please refer 

to  mark in the connection box. 
 

 
In order to increase the service life of the 
halogen lamp, only use/mount the spotlight 
horizontally (± 15°). The Brennenstuhl halogen 
spotlights with steel tube frame are infinitely 
adjustable within the swivel range in the 
horizontal position. 
Do not mount spotlights without stands on a 
damp or conducting surface. 

Minimum distance from illuminated 
area 1 metre. 

 
A damaged glass lens has to be replaced by 
an original one of Brennenstuhl before further 
operation of the halogen spotlight. 

 

Before touching the halogen 
 

spotlight (e.g. when changing a 
lamp) please make sure that it is turned off and 
has cooled down. Touching a hot halogen 
spotlight can cause burns. 

 
To avoid danger, damaged outer flexible cables 
of this lamp may only be exchanged by the 
manufacturer, by his service supplier or similar 
specialists. 

 
WARNING: The halogen light gets very hot during 
operation. Do not touch the halogen light with bare 
hands. Always use gloves or a cloth. 

WARNING: THIS LAMP MAY NOT BE USED 
UNLESS ALL 
 SEALING RINGS HAVE BEEN PROPERLY 
INSTALLED.   

 

 
Disconnect the spotlight (switch off). In the 
case of the Brennenstuhl halogen spotlight with 
steel tube frame, unplug at the mains! Please 
release cover of connecting box to enable 
aeration of the lamp housing. Do not touch the 
halogen tube with bare hands. Use gloves or a 
cloth. 
After replacing the lamp bulb, take care to fit the 
seal in the correct position between the lens and 
the housing. Please absolutely note the 
manufacturer’s instructions! 

 
4. Accessories 

You can get replacement parts and accessories 
from a qualified specialty shop. 

 

 
See on the last page. 

Ръководство за експлоатация 
Указания за експлоатация за халогенни прожектори на Brennenstuhl H 150, H 500, H 1000, HIF 500, HIF 1000 със или без стойка 

Operating Instructions 
Operating Instructions for Brennenstuhl Halogen Spotlights H 150, H 500, H 1000, HIF 500, HIF 1000 with or without steel tube frame 

3. Подмяна на халогенната крушка 

4. Принадлежности 

5. Монтажни указания 

Operating Instructions 
Operating Instructions for Brennenstuhl Halogen Spotlights H 150, H 500, H 1000, HIF 500, HIF 1000 with or without steel tube frame 

3. Changing the tube 

5. Mounting instructions 



Stativ Halogenstrahler · Tripod halogen light 
Projecteur halogène sur trépied · Statief halogeenspot 

H 500 ST 160 IP 54 

Uyarı: Yanıkları önlemek için tutacağı çizimde gösterildiği gibi projektör Aviso: para evitar queimaduras, instalar a pega na cabeça do projector de TR PT 
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Вносител: 

Ерготрейд ЕООД 

София, бул. Ботевградско шосе 247, ет. 5, офис 2505 

Тел. 02/9424 703/704 

www.ergotrade.bg 
 

Монтажни указания Mounting instructions 

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG 
Seestraße 1-3 
72074 Тюбинген, Германия 

H. Brennenstuhl S.A.S. 
4 rue de Bruxelles 
67170 Бернолсайм, Франция 

lectra-t ag 
Blegistrasse 13 6340 Баар, Швейцария 

http://www.brennenstuhl.com/

