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BLIX
Słupki z lampką LED



Zastąp tradycyjne 
słupki specjalnymi 
słupkami BLIX
wyposażonymi
w klosze z lampką 
LED. 

Wybierz spośród 2 dostępnych 
kloszy. Większy (Blix Big) umie-
jscowiony na szczycie słupka lub 
węższy (Blix small) obniżony
o 50 mm od szczytu słupka. Obyd-
wie lampki wyposażone są w 
żarówki LED emitujące jasne, białe 
światło o mocy wystarczającej do 
efektowego, dekoracyjnego 
podkreślenia ogrodzenia.

Lampka BLIX sprawdzi się idealnie 
jako punktowe oświetlenie 
wybranych fragmentów lub całej 
linii ogrodzenia. Możesz użyć jej na 
słupkach między furtką i bramą lub 
wykorzystać jako dodatkowe 
oświetlenie wybranych fragmentów 
posesji lub ogrodu. 

Replace traditional 
posts with special BLIX 
posts featuring lenses 
with an LED lamp. 

Choose from 2 available lenses. The 
larger (Blix Big) is located
on the top of the post, or a smaller 
one (Blix Small), located 50 mm 
below the top of the post. Both 
lamps are equipped with LEDs 
which emit bright, white light
at a power output sufficient for 
effective, decorative emphasis of a 
fencing. 

The BLIX lamp will be perfect
as spot illumination of selected 
fragments or the entire fencing line. 
You can use the posts between the 
wicket and gate, 
or use it as additional lighting for 
selected fragments of your premis-
es or garden. 





Blix Big 
Lampka z tworzywa sztucznego 
pasująca do słupków stalowych 
o przekroju 80x80x2 mm.

Wyposażona w żarówkę LED 
emitującą naturalne, białe 
światło o mocy 4000 K.

Zasilanie 12 V AC/DC – 
podłączenie bez polaryzacji.

Od góry zakryta metalowym 
daszkiem w kolorze czarnym.

Wysokość klosza – 47 mm 
(łączna wysokość klosza razem 
z fragmentem osadzonym w 
słupku – 66mm).

Klasa wodoszczelności – IP65  

Blix Big 
Plastic lamp fitted for steel 
posts with a cross-section
of 80x80x2 mm.

Equipped with an LED emitting 
natural, white light with a 
power output
of 4000 K.

12 V AC/DC power supply – 
connection without polariza-
tion.

Covered from the top with
a black-colored metal peak.

Lens height – 47 mm
(total lens height with the 
fragment embedded in the 
post – 66mm).

Water tightness class –
IP65 

Słupek dostępny również w opcji z czujnikiem 
zmierzchu. Jeden słupek blix z czujnikiem 
zmierzchu wystarczy do obsługi 5 lampek blix 
znajdujących się w tej samej instalacji.

The post is also available with a twilight sensor. 
One blx pole with a twilight sensor is enough to 
operate 5 blx lights located in the same 
installation.



Sprawdź
więcej

Check out
more



Blix Small 
Lampka z tworzywa sztucznego 
pasująca do słupków stalowych 
o przekroju 80x80x2 mm. 

Wyposażona w żarówkę LED 
emitującą naturalne, białe 
światło  o mocy 4000 K.

Wysokość klosza – 19 mm 
(łączna wysokość klosza razem 
z fragmentem osadzonym w 
słupku – 52 mm)

Górna część lampy zakryta jest 
50 mm fragmentem słupka 
stalowego o przekroju 80x80x2. 
Od góry zakryta plastikowym 
daszkiem w kolorze czarnym. 

Blix Small 
Plastic lamp fitted for steel 
posts with a cross-section
of 80x80x2 mm. 

Equipped with an LED emitting 
natural, white light with a 
power output
of 4000 K.

Lens height – 19 mm
(total lens height with the 
fragment embedded in the post 
– 52 mm)

The upper part of the lamp is 
covered with a 50 mm section 
of the steel post with a 
cross-section of 80x80x2. 
Covered from the top with a 
black-colored metal peak. 

Słupek dostępny również w opcji z czujnikiem 
zmierzchu. Jeden słupek blix z czujnikiem 
zmierzchu wystarczy do obsługi 5 lampek blix 
znajdujących się w tej samej instalacji.

The post is also available with a twilight sensor. 
One blx pole with a twilight sensor is enough to 
operate 5 blx lights located in the same 
installation.
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Układ sterujacy
do Słupka EQ

Połącz lampki BLIX nowoczesnym 
układem sterującym pozwalającym 
na bardziej zaawansowane 
rozwiązania. Układ ułatwia działanie 
lampek blix ale może również 
zostać wykorzystany do konfiguracji 
czasowego uruchomiania oświetle-
nia w oparciu
o programator dostępny
w zestawie. 

Układ sterujący umożliwiający 
podłączenie oraz zaprogramowanie 
oświetlenia BLIX SMALL oraz BLIX 
BIG. 

Układ jest podłączony i zamontowa-
ny w puszce hermetycznej do której 
należy doprowadzić zasilanie AC 
230V. 

Do układu niezbędny jest SŁUPEK 
EQ, w dowolnej
konfiguracji. 

Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń 
zasilanych 230V pod warunkiem dołożenia 
dodatkowego bezpiecznika.

Possibility to connect additional 230V devices 
provided that an additional fuse is added.

Control system for the 
EQ Post

Connect the BLIX lamps with a 
modern control system which 
allows for more advanced solu-
tions. The system facilitates opera-
tion of the BLIX lamps, but can also 
be used to configure the timed 
activation of lighting using an 
included programmer. 

The control system allows connec-
tion and programming of BLIX 
SMALL and BLIX BIG illumination.

The system is connected and 
installed in a hermetic box which 
needs to be provided with AC 230V 
power.  The system requires an EQ 
post in any configuration. 

The power adapter offered by 
Konsport allows for effective 
activation of up to 6 BLIX lamps 
(BIG/Small). 



Położenie modułu
w Słupku EQ

Location of the module
in the EQ post 



Ogród
Punktowe oświetlenie 
wybranych fragmentów 
ogrodu lub małej archi-
tektury

Garden
Spot lighting of selected 
fragments of the garden 
or small architecture

Basen
Efektowne podświe-
tlenie basenu lub 
oczka wodnego

Swimming pool
Effective illumination 
of the pool or pond

Podjazd
Doświetlenie wjazdu 
do garażu dla 
większego komfortu 

Driveway
Additional lighting of 
a garage driveway for 
increased comfort 

Zasilacz oferowany przez Konsport pozwala
na skuteczne uruchomienie do 5 lampek Blix 
(BIG/Small).  



Power supply offered by Konsport allows
for the effective activation of up to 8 Blix lamps
(BIG / Small). 

Fencing
Decorative illumination 
of selected fencing 
sections

Ogrodzenie
Dekoracyjne podświe-
tlenie wybranych frag-
mentów ogrodzenia

Gate / wicket
Illumination of entry to 
your premises increases 
the feeling of security

Furtka
Oświetlenie wejścia
na posesję zwiększa 
poczucie bezpieczeństwa

Premises
Identical lighting posts 
for the entire premises 
provide visual coherence

Posesja
Identyczne słupy z 
oświetleniem na całej 
posesji dają wrażenie 
wizualnej spójności


