
 

Tavelbelysning 108 
Monteringsanvisning 
 

 
 
Förpackningens innehåll 
 
Armatur. 
Fästen och skruv för armaturen. 
Armaturkabel för anslutning mellan armatur och drivdon. 
Drivdon, plug-in för kortare armaturer eller friliggande för längre armaturer. 
Sladddimmer för armaturer med plug-in drivdon. 
 
Avvikelser kan finnas vid specialbeställningar. 
 
OBS! Se till att göra alla anslutningar innan drivdonet stoppas in i vägguttaget. Felaktig 
inkoppling kan skada armaturen. 
 
Montering armar 
 
Låt armaturen ligga plant. Lossa muttern på armen. Vrid armen så att den är i rät vinkel mot 
ytan där armaturen ligger. Lås armen i läge med muttern. Upprepa för den andra armen. 
 
Montering armatur på ram 
 

     
 
Anslut armaturkabel och dra kabeln genom dragavlastaren i fästet. Placera armen i fästet och 
snäpp dit överdelen, se till att hålet hamnar rätt så att skruven kan monteras genom fästet. Sätt 
dit det andra fästet på den andra armen. Justera fästena så att de hamnar på rätt plats på 
ramen och skruva fast dem med de bipackade skruvarna. 
 
Montering armatur på vägg 

 
Följ anvisningarna ovan för att montera fästena på armarna. 
Mät ut vart fästena ska placeras för att de ska döljas bakom överkanten 
på tavlan och för att armaturen ska bli centrerad över tavlan. Skruva 
fast fästena i väggen. De bipackade skruvarna kan användas till 
träväggar, för andra material byts dessa mot lämplig skruv. 
 

 
 
 



 

Montering dimmer 
 

 
 
Gäller för armaturer med sladdimmer. 
 
Plus och minus måste kopplas rätt. 
 
-Sladdimmern monteras på kabeln mellan drivdonet och 
armaturen. 
-Se till att kabeln inte är ansluten till drivdonet. 
-Kapa kabeln där dimmern ska monteras.  
-Skala kablarna 5 mm.  
-Skruva fast kabeln i respektive sida i dimmern.  
-Kabeln från drivdonet ska monteras på sidan märkt VIN. 
-Kabeln till armaturen ska monteras på sidan märkt LED.  
-Ledarna med rillor (längsgående smala förhöjningar) ska 
monteras till + på respektive sida.  
-Ledarna med text ska monteras till – på respektive sida.  
 
Kontrollera att kablarna monteras rätt då felaktig 
montering kan skada armatur och dimmer. 
 
OBS! En vanlig strömbrytare får ej monteras på kabeln 
mellan drivdonet och armaturen. 
 

Anslutning armatur 
 
Se till att armaturkabeln är ansluten till tavelarmaturen. 
Anslut armaturkabelns andra ände till drivdonet. 
Anslut slutligen drivdonet till vägguttaget. 
 
Funktion dimmer 
 
Sladdimmer: Ljusstyrkan förändras genom att skjuta på reglaget. Armaturen kan stängas av 
genom att skjuta reglaget till det nedre ändläget. 
  
Friliggande drivdon: Vrid potentiometern sakta medsols för att öka ljusstyrkan eller motsols för 
att minska ljusstyrkan. Vid max motsols stängs armaturen av. 
 
Justering ljusbild 
 
Ljusbilden går att justera genom att justera de befintliga bockarna på armarna. Ta ett stadigt 
grepp på respektive sida av bockningen och justera åt önskat håll. OBS! Det krävs ganska små 
justeringar för att höja eller sänka ljusbilden. 
 
Teknisk data 
 
Material: Ljuslisten i anodiserad aluminiumprofil 17x17 mm och armar i 4 mm mässingrör.  
Ljusstyrka: 450 lm/m   Färgtemperatur: 2700 kelvin typvärde (2580K- 2870K)  
Färgåtergivning: Ra min 90  Spridningsvinkel per LED: 40 grader  
Diodernas drivström: 350 mA   Livslängd: 50 000 timmar  
Energiklass: A till A++  
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor.  
Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut. 
 

 

BLP Listen AB 
Box 155 
826 24  Söderhamn 

Tel: 0650-56 23 00 
Fax: 0650-56 20 10 
 

info@blp-listen.se 
www.blp-listen.se 

 
 
Doknr: 90006-H Datum: 2019-05-07 

+ - 

+ - 

Till armatur 
      LED 

       VIN  
Från drivdon 


