
FL-I series

Operating Instructions



Dimensions / Διαστάσεις

FL-I 1 module FL-I 2 modules

FL-I 4 modules
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FL-I 6 modules

FL-I 8 modules
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FL-I 12 modules

4
FL-I 18 modules



FL-I modules 1 
mod-
ule

2 4 6 8 12 18

Max projected area 
(m2)
Μέγιστη επιφάνεια 
προβολής

0.045 0.066 0.095 0.16 0.18 0.32 0.47

Base surface (m2)
επιφάνεια πλευρικής 
προβολής

0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.06

Max Weight (Kg)
Μέγιστο Βάρος

2.7 
Kg

3.7 
Kg

5.5 
Kg

9.5 Kg 17 Kg 20.5 
Kg

32 Kg

Installation on 
ground

p p p p

Installation Height 
h<8m

p p p p

Installation Height 
8m<h<15m

p p p p p

Installation Height 
h>15m

p p p p p p p

Max mounting 
height
Μέγιστο ύψος 
εγκατάστασης

40m

The minimum dis-
tance from lighted 
objects
Η ελάχιστη απόσταση 
από το φωτιζόμενο 
αντικείμενο
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Electrical connection

1. Unscrew the driver box housing bolts and remove the cover
2. Pass the power cord through the gland and connect the power cords
to the terminals on the contacts with the corresponding indications(L, 
N, ground).
3. Secure the gland
4.  a. Attach the rubber cover flange.
 b. Tighten the cover bolts to a torque of 1.2Nm

Remarks:
1. The luminaire is intended for connection to fixed wiring
2. The connection of the luminaire to the power supply
must be made with a double insulation cable made of
elastic material and with 1.5mm cross-section conductors
(single-stranded or multi-stranded)
3. The luminaire does not include a power connection
cable
4. The luminaire includes a terminal for connecting the
power cord.
5. The installation must be done only by a competent
technician.
6. The luminaire is suitable for indoor and outdoor use
7. The luminaire is not intended for a loop connection.
8. In order for the luminaire to be securely attached to the
mast, it must be exercised on
screws torque equal to 12Nm.
9. The light source can only be replaced by the
manufacturer, his representative or a qualified technician.
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Ηλεκτρική σύνδεση

1. Ξεβιδώστε τους κοχλίες του  κυτίου των ηλεκτρονικών μερών και 
αφαιρέστε το κάλυμμα
2. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσω του στυπιοθλίπτη και 
συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας
στους ακροδέκτες στις επαφές με τις αντίστοιχες ενδείξεις 
3. Ασφαλίστε τον στυπιοθλίπτη
4.  α. Προσαρμόστε τη φλάντζα.
 β Σφίξτε τους κοχλίες του καλύμματος με ροπή 1,2 Nm

Παρατηρήσεις:
1. Το φωτιστικό προορίζεται για σύνδεση σε σταθερή καλωδίωση
2. Η σύνδεση του φωτιστικού στο τροφοδοτικό
πρέπει να γίνει με καλώδιο διπλής μόνωσης από
ελαστικό υλικό και με αγωγούς διατομής 1,5mm
(μονόκλωνο ή πολύκλωνο)
3. Το φωτιστικό δεν περιλαμβάνει καλώδιο τροφοδοσίας.
4. Το φωτιστικό περιλαμβάνει έναν ακροδέκτη για τη σύνδεση του
καλωδίου τροφοδοσίας.
5. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο
τεχνικό.
6. Το φωτιστικό είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
7. Το φωτιστικό δεν προορίζεται για σύνδεση βρόχου.
8. Για να στερεωθεί με ασφάλεια το φωτιστικό στην επιφάνεια 
έδρασης, πρέπει να ασκηθεί ροπή βιδών ίση με 12 Nm.
9. Η πηγή φωτός μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
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• FL-I are suitable for indoor and outdoor use.         
Οι προβολείς FL-I είναι κατάλληλοι για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

• Do not use high pressure cleaners           
Μην χρησιμοποιείτε πλυστικές μηχανές υψηλής πίεσης

• Electronic equipment sensitive to voltage surges. Τhe installa-
tion of a protection device against overvoltages on the electrical 
system attenuates the intensity of these phenome na protecting 
apparatus from the risk of damage.                                                                                           
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ευαίσθητος σε υπερτάσεις. Η 
εγκατάσταση μιας διάταξης προστασίας από υπερτάσεις στο 
ηλεκτρικό σύστημα μειώνει την ένταση αυτών των φαινομένων 
προστατεύοντας τον προβολέα από τον κίνδυνο ζημιάς. 

• The luminaires should be positioned so that prolonged staring 
into the luminaire at a distance closer than 2m is not expected     
Ο προβολέας πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση ώστε να μην αναμένεται 
παρατεταμένη θέαση του φωτιστικού από απόσταση μικρότερη των 2μ
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FL-I 1 module / dimensions of fixation brackets
διαστάσεις μπράτσου στερέωσης

Main fixation with M12 bolt on the 
center hole
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FL-I 2  / dimensions of fixation brackets
διαστάσεις μπράτσου στερέωσης

Main fixation with M12 bolt on the 
center hole
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FL-I 4 modules / dimensions of fixation brackets
διαστάσεις μπράτσου στερέωσης

Main fixation with M16 bolt on the 
center hole

FL-I 6 modules / dimensions of fixation brackets
διαστάσεις μπράτσου στερέωσης

Main fixation with M16 bolt on the 
center hole
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FL-I 1,2,4,6 modules Z axis rotation
περιστροφή κατά τον άξονα z
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FL-I 1,2,4,6 modules x-y axis rotation
περιστροφή κατά τον άξονα x-y

fixation bolts
κοχλίες κλειδώματος περιστροφής x-y
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>180o

FL-I 1,2,4,6  modules improper installation
ακατάλληλη εγκατάσταση

rotation >180o

περιστροφή > 180ο
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FL-I 8  modules / dimensions of fixation brackets
διαστάσεις μπράτσου στερέωσης

Main fixation with M24 bolt on the 
center hole

FL-I 12 & 18 modules / dimensions of fixation brackets
διαστάσεις μπράτσου στερέωσης

Main fixation with M24 bolt on the 
center hole



FL-I 8,12,18  modules  / individual part Z axis rotation
περιστροφή κάθε τμήματος κατά τον άξονα z

15



FL-I 8,12,18  modules  / main bracket Z axis rotation
περιστροφή κυρίου σώματος κατά τον άξονα z
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FL-I 8,12,18 modules x-y axis rotation
περιστροφή κατά τον άξονα x-y

The rotation angle is determined by the lighting calculation.

περιστροφή κατά τον άξονα x-y
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fixation bolts
κοχλίες κλειδώματος περιστροφής x-y

support bar
εξάρτημα βοηθητικής ασφάλισης
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FL-I 12,18 secondary fixing
βοηθητική ασφάλιση
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FL-I 8,12,18 modules improper installation
ακατάλληλη εγκατάσταση

opposite direction of parts
αντίθετη κατεύθυνση 

collision of parts
σύγκλιση τμημάτων
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FL-I 8 pole instalation, permissible distances
εγκατάσταση σε ιστό, επιτρεπτές αποστάσεις



24

FL-I 8 pole instalation, permissible distances
εγκατάσταση σε ιστό, επιτρεπτές αποστάσεις
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FL-I 12 pole instalation, permissible distances
εγκατάσταση σε ιστό, επιτρεπτές αποστάσεις
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FL-I 12 pole instalation, permissible distances
εγκατάσταση σε ιστό, επιτρεπτές αποστάσεις
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FL-I 18 pole instalation, permissible distances
εγκατάσταση σε ιστό, επιτρεπτές αποστάσεις
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FL-I 18 pole instalation, permissible distances
εγκατάσταση σε ιστό, επιτρεπτές αποστάσεις



* Please follow the instructions supplied with the product to ensure proper and safe operation.
* Keep this sheet for future reference. Please contact the supplier in case of doubt.
* Keep the packaging label to allow easy tracking of the product in case of complaints.
* The product cannot be modified. Any modification will void the warranty and may make the  
    product unsafe.
* TECHLUMEN LED LIGHTING - AFOI TSIOLAKI OE cannot be held responsible for       
   damages caused by installation performed other than in strict accordance with the instructions  
   described in this section.
* The date of production, serial number, characteristics and parameters are indicated on the  
    marking label

Pursuant to the EU Directive 2002/95/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) 
the following shall apply:
1. Lighting fitting are not to be treated as urban waste.
2. Discarded lighting fitting are to be delivered to authorised waste disposal facilities or returned           
    to the distributor when a new equipment of the same type is purchased.
3. Fixtures that are disposed of, must not be dissasembled or crushed as they contain highly 
    polluting substances.
4. The crossed-out bin mark is applied to remind users that the product must be disposed of 
    according to applicable legislation.
5. Unauthorised disposal of waste is an offence and will result in the penalties prescribed by the  
    law. 
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