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Stâlpi de iluminat
Stâlpi pentru iluminatul stradal

PADxxx - Stâlpi standard pentru iluminatul stradal

Material: Stâlpii sunt fabricați din oțel și sunt galvanizați la cald (minim 70µm);
Structură: Stâlpii sunt fabricați dintr-o singură bucată (pentru înălțimi de până la 12m) 
și au o structură poligonală;
Înălțime: Înălțimea nominală a stâlpilor se calculează de la nivelul solului la nivelul 
corpului de iluminat. Stâlpii standard sunt disponibili în mai multe dimensiuni, între 2,5 
și 16m;
Console: Pe stâlpi se pot monta până la 4 console cu lungimea între 0,5 si 2,5m. 
Consolele se pot confecționa în mai multe configurații (în cod, "ddd" reprezintă unghiul 
dintre console). Consolele standard au diametrul de 60mm și o înclinație de 15° de la 
orizontală. Consola se fixează de stâlp cu șuruburi. Șuruburile de fixare pentru consolă 
se livrează odată cu stâlpul;
Ușiță de vizitare: Stâlpii sunt prevăzuți cu o ușiță de vizitare și cu șină DIN pentru 
montarea siguranțelor automate și a regletei de branșament;
Montaj: Stâlpii se montează cu prezoane. Stâlpii sunt livrați cu 4 prezoane și cu șablon 
de ghidaj pentru turnarea fundației. Prezoanele sunt fabricate prin roluire la cald și sunt 
galvanizate la extremitatea superioară. Prezoanele sunt livrate cu câte o șaibă și 3 
piulițe; 
Aplicații: Stâlpii sunt destinați iluminatului stradal (străzi, autostrăzi, intersecții), 
iluminatului public (parcuri, piețe, parcări), etc.

Variantele standard disponibile sunt marcate cu ■ 

Exemplu: Pentru a comanda un stâlp cu înălțimea de 10m, cu 3 
console cu lungime de 1,5m și cu un unghi de 90° între ele, codul 
va fi PAD3 100/15-90G

COD PRODUS: PADa bbb/cc-dddG
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În afară de configurațiile standard, putem furniza stâlpi după specificațiile clientului. Dacă nu ați găsit în gama noastră 
varianta de care aveți nevoie, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER și în cel mai scurt timp veți primi o 
ofertă personalizată după cerințele dumneavoastră.

Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați și site-ul nostru: www.stalpi-iluminat.ro

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatajului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce 
duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de 
eficiență energetică și luminoasă ridicată.
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CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatajului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce 
duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de 
eficiență energetică și luminoasă ridicată.

Stâlpi de iluminat
Stâlpi pentru proiectoare

PDxxx - Stâlpi pentru proiectoare

Material: Stâlpii sunt fabricați din oțel și sunt galvanizați la cald (minim 70µm);
Structură: Stâlpii sunt fabricați dintr-o singură bucată (pentru înălțimi de până la 12m) 
sau din mai multe bucăți (pentru înălțimi de peste 12m) și au o structură poligonală;
Înălțime: Stâlpii sunt disponibili în mai multe dimensiuni, între 4 și 80m (în cod, “bb” 
reprezintă înălțimea stâlpului în metri);
Proiectoare: Proiectoarele pot fi montate pe 1, 2, 3 sau 4 direcții (în cod, “a” reprezintă 
numărul de direcții pe care se montează proiectoare). Numărul de proiectoare poate 
varia (în cod, “cc” reprezintă numărul de proiectoare);
Ușiță de vizitare: Stâlpii sunt prevăzuți cu o ușiță de vizitare și cu șină DIN pentru 
montarea siguranțelor automate și a regletei de branșament;
Montaj: Stâlpii se montează cu prezoane și sunt livrați cu 4 până la 32 de prezoane (în 
funcție de înălțime) și cu șablon de ghidaj pentru turnarea fundației. Prezoanele sunt 
fabricate prin roluire la cald și sunt galvanizate la extremitatea superioară. Prezoanele 
sunt livrate cu câte o șaibă și 3 piulițe; 
Opțiuni suplimentare: Opțional, pe stâlpii cu înălțime de peste 10m se pot monta 
diferite structuri:

■  Platformă de lucru (se adaugă “PL” la sfârșitul codului);

■  Scară exterioară cu protecție (se adaugă “KM” la sfârșitul codului);

■  Scară detașabilă (se adaugă “PM” la sfârșitul codului);

■  Inel mobil pentru coborârea proiectoarelor (se adaugă “MO” la sfârșitul codului);

■  Ascensor pentru 2 persoane (se adaugă “AS” la sfârșitul codului).

Aplicații: Stâlpii sunt destinați iluminatului perimetral, iluminatului parcărilor, arenelor 
sportive, porturilor, aeroporturilor, complexelor logistice, etc.

Codificare: Codul se formează după modelul PDa bb/cc...
Exemplu: Pentru a comanda un stâlp de 15m cu 6 proiectoare montate pe 3 direcții cu platformă de lucru și scară exterioară 
cu protecție, codul va fi PD3 15/6 PLKM

Alte tipuri de stâlpi disponibile

Pe lângă stâlpii pentru iluminatul stradal și stâlpii pentru proiectoare, gama noastră 
mai include o serie largă de produse, dintre care amintim: stâlpi pentru 
telecomunicații, stâlpi pentru camere de supraveghere, stâlpi pentru transportul 
energiei, stâlpi pentru steaguri, stâlpi pentru telecabine, stâlpi pentru panouri 
publicitare, stâlpi pentru panouri de semnalizare, etc.

Oricare ar fi tipurile de stâlpi de care aveți nevoie în proiectele dumneavoastră, nu 
ezitați să ne contactați. Echipa noastră vă va pune la dispoziție în cel mai scurt timp 
o ofertă personalizată și informațiile tehnice necesare.

Vă invităm de asemenea să vizitați și site-ul nostru: www.stalpi-iluminat.ro
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