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Festilum  

Verlichtingsconnector IP67 

Voordelen: 
- Zeer degelijk. 

- Mooi design en met kleine afmetingen. 

 

- Biedt goed weerstand tegen schokken en lostrekken.  

- IP67 

- Geschroefde, weersbestendige connectie. 

- Onverliesbare afsluitkap. 

 

- Met rechte of haakse stekker. 

- Kabels 1.5mm² of 2.5mm². 

- Versie  « Sono ». 

 

- Voorbekabeld geleverd voor een eenvoudige en snelle montage ter plaatse 

voor elk type verlichtingspaal. 

 

- Hirschmann-connector van goede kwaliteit en alom gebruikt in EU. 

 

- voor– en naijlend aardingscontact voor een optimale veiligheid. 

 

- Tot 16A (met 2.5mm² kabels) 

Verlichtingsconnector 

IP67, mooi design en 

degelijk.  

Voor een eenvoudige en 

snelle aansluiting van 

sierverlichting op elk 

type verlichtingspaal.  

 

Ook geschikt voor 

aansluiting van 

luidsprekers, wi-fi  

terminals en bewakings-

camera’s. 

Technische gegevens: 
Stopcontact en stekker 

- Polyamide PA6.6 glasvezelversterkt, zelfdovend 

- 2 tot 4-polig met voor– en naijlend aardingscontact 

- Verzilverde messing schroefcontacten 

- Nominale spanning: 400Vac 

- Isolatiespanning: 2500V 

- IP67 (met stekker of afsluitkap) 

- Schroefkoppeling 

- Boordiameter paal: 20mm (maxi 27mm) 

- Van –40°C tot +90°C  

Omhulsel 

- Polyamide PA6, glasvezelversterkt, anti-UV 

- Zelfborende inox schroeven 

Kabelsets 

-Type H07 RNF 

- 3G1,5mm² (13A) of 3G2,5mm² (16A) 

- Kabellengte aan stopcontact: 5 ou 7m 

- Kabellengte aan stekker: 2,5m 

- Andere lengtes op aanvraag 

Productnormen 

- EN 61984 

- UL E95522 

Installatievoorschriften 

- NF C17-202 

- NF C17-200 en gerelateerde normen 

- Aanbeveling: meer bescherming door DDR-30mA , en 3G-kabel 
aan het stopcontact.  Zie ook kastjes Klasse II Polypak, Interpak 
of Europak 

Standaardkleur:  

Geverfd in RAL-kleur van de klant: op aanvraag 

Rechte stekker 

Haakse stekker 
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Festilum installeren 
Dankzij het innovatieve concept wordt Festilum snel en eenvoudig geïnstalleerd op elk type mast. 

- Validatie van de boordiameter (20mm, maar mogelijk tot 27mm max) of boorgat (20mm) in de mast aan de hand van een trapboor en 

volgens overeengekomen procedures met de fabrikant. 

- Vrouwelijke connector met kabel (lengte 5 of 7m) passeert via het boorgat. 

- Festilum wordt direct op de mast geschroefd met 2 zelfborende schroeven  

  (voorboring ‘’3 ≤ Ø ≥ 3.5m’’ aangeraden voor een mast met dikte ≥ 4mm. 

Versie - Opties 
Festilum wordt standaard in complete sets geleverd maar kan ook worden voorgesteld in de 

vorm van 1/2 sets (voorgekableerde vrouwelijke connector of mannelijke stekker), of zelfs enkel 

de mannelijke stekker zonder kabel. 

 

Kabel (5 of 7m + 2,5m) 

- Kabel 3G1.5mm² (13A), of 3G2.5mm² (16A) 

- Optioneel: andere lengtes op aanvraag 

- Optioneel: kabels 2x1.5mm² of 2x2.5mm², te specifiëren bij de bestelling 

 

Mannelijke stekker 

- Rechte of haakse stekker 

- Optioneel: mannelijke stekker zonder kabel 

 

Kleur 

- Optioneel: geverfd in de, door de klant gevraagde, RAL-kleur 

 

Festilum Sonorisatie 

- Uitvoering basis en stekker verschillend om verkeerd gebruik te vermijden 

- Optioneel: afgeschermde kabel 

Toebehoren 

- Trapboor voor het boren van 20mm 

- Smeermiddel voor boring 

Complete sets 
Verlichting 
Rechte stekker  

Verlichting 
Haakse stekker 

SONORISATIE*  
Rechte stekker  

SONORISATIE*  
Haakse stekker 

Festilum compleet (13A) 
Kabel 5m - 3G1.5mm² 

FESTILUM_D_3g1.5-5025 
(011545) 

FESTILUM_C_3g1.5-5025 
(011843) 

FESTILUM_D_3g1.5-5025_sono 
(013483) 

FESTILUM_C_3g1.5-5025_sono 
(014062) 

Festilum compleet (13A) 
Kabel 7m - 3G1.5mm² 

FESTILUM_D_3g1.5-7025 
(007196)  

FESTILUM_C_3g1.5-7025 
(007198) 

FESTILUM_D_3g1.5-7025_sono 
(008674) 

FESTILUM_C_3g1.5-7025_sono 
(010174) 

Festilum compleet (16A) 
Kabel 5m - 3G2.5mm² 

FESTILUM_D_3g2.5-5025 
(011445) 

FESTILUM_C_3g2.5-5025 
(012423) 

- - 

Festilum compleet (16A) 
Kabel 7m - 3G2.5mm² 

FESTILUM_D_3g2.5-7025 
(007197) 

FESTILUM_C_3g2.5-7025 
(007199) 

- - 

* Festilum Sono met afgeschermde kabel : op aanvraag    

½ Mannelijke sets  Rechte stekker Haakse stekker SONO* rechte stekker   SONO* haakse stekker 

½ Mannelijke set (13A)  
Kabel 2,5m - 3G1.5mm² 

FESTILUM_male_D_3g1.5-25 
(007842) 

FESTILUM_male_C_3g1.5-25 
(007844) 

FESTILUM_male_C_3g1.5-25_sono 
(014064) 

FESTILUM_male_D_3g1.5-25_sono 
(014063) 

½ Mannelijke set (16A)  
Kabel 2,5m - 3G2.5mm² 

FESTILUM_male_D_3g2.5-25 
(007843) 

FESTILUM_male_C_3g2.5-25 
(007845) 

- - 

* Festilum Sono met afgeschermde kabel : op aanvraag    

½ Vrouwelijke sets Verlichting SONORISATIE* 

½ vrouwelijke set (13A) 
Kabel 7m - 3G1.5mm² 

FESTILUM_femelle_3g1.5-70 
(007538) 

FESTILUM_femelle_3g1.5-70_sono 
(009824) 

½ vrouwelijke set (16A) 
Kabel 7m - 3G2.5mm² 

FESTILUM_femelle_3g2.5-70 
(007539) - 

* Festilum Sono met afgeschermde kabel : op aanvraag  

Opties  Verlichting 

Rechte mannelijke stekker  
Verlichting 

FESTILUM_male_D  

Haakse mannelijke stekker  
Verlichting 

FESTILUM_male_C  

Rechte mannelijke stekker - Sono FESTILUM_male_D_sono 

Haakse mannelijke stekker - Sono FESTILUM_male_C_sono 

Trapboor Ø20mm FESTILUM_foret 

Smeermiddel voor boring FESTILUM_Lubrifiant 

Demokastje klasse II  
met DDR-30mA 

ip_1fpn4+DDrB10-30_5BD2  

Voornaamste omschrijvingen en referenties: 

Trapboor voor het 

boren van  20mm 

Interpak met  

DDR-30mA 

Niet aangesloten 

Niet aangesloten 

Geschroefde  

zijde 

Verlichtingsconnector 

Verlichting 
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