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Monteringsanvisning 
 
 

 
 
Förpackningens innehåll 
 
Armatur. 
Fästen och skruv för armaturen. 
Armaturkabel för anslutning mellan armatur och drivdon. 
Drivdon, plug-in för armaturer upp till 250 cm, friliggande för längre armaturer. 
 
Avvikelser kan finnas vid specialbeställningar. 
 
Montering armar 
 
Om armarna ligger nervikta måste dessa riktas in och låsas i rätt läge. 
Låt armaturen ligga på ett plant underlag. Lossa muttern på armen. Vrid armen så att den är i 
rät vinkel mot ytan där armaturen ligger. Lås armen i läge med muttern som sitter på armen. 
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 strömbrytare 
 
Strömbrytaren monteras på valfri plats på armaturkabeln. Se till att kabeln inte är kopplad till 
drivdonet när strömbrytaren ska monteras. 
Öppna strömbrytaren genom att skruva upp de 2 skruvarna i botten och ta av locket. 
Kapa kabeln där strömbrytaren ska monteras. Klipp av 13 mm på ledarna med rillor 
(längsgående smala förhöjningar) och skala sedan av 6 mm isolering på ledarna. 
Då armaturen matas med DC-spänning är det viktigt att kablarna inte korsas i strömbrytaren. 
Ledarna med text (präglad eller tryckt) ska anslutas till skruvplinten bredvid knappen. Ledarna 
med rillor (längsgående smala förhöjningar) ska monteras till skruvplintarna på varsin sida om 
knappen. 
Stäng strömbrytaren genom att lägga tillbaka locket och skruva fast de 2 skruvarna i botten. 
 

 
 
Anslutning armatur 
 
Se till att armaturkabeln är ansluten till tavelarmaturen. 
Anslut armaturkabelns andra ände till drivdonet. 
Anslut slutligen drivdonet till vägguttaget. 
 
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. Armar i 4 mm mässingrör. 
Ljusstyrka: 250 lm/m 
Färgtemperatur, Typvärde: 2700 kelvin (2600-2800) eller 2400 kelvin (2300-2500), se typskylt 
Färgåtergivning: Ra min 90 
Spridningsvinkel: 75 grader 
Matningsspänning: 12 V DC 
Effektförbrukning: 4,8 W/m 
Livslängd: 50 000 timmar 
Energiklass: A till A++ 
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. 
Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut. 
 
Avvikelser kan förekomma vid specialbeställningar, se märkning på armaturen. 
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