
ClassLED AS
Montering av armatur 

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak, alternativt med skruvarna som ingår med linfästen eller konsol. 
En torx-20 mejsel samt en ring / blocknyckel storlek 8 krävs för att skruva samman armaturen med 

tillbehöret tavelkonsol, om sådana har beställts.

C/C mellan nyckelhålen är 1150mm
C/C mellan slitsarna för vajerfästen är 1200mm 

Armaturen kan monteras på 3 sätt: Den kan skruvas direkt i tak med nyckelhål,  

den kan pendlas med vajer och den kan hängas upp på väggen med tavelkonsol. 

Obs! Eftersom armaturen har assymmetrisk ljusbild är det viktigt vilken orientering som 
väljs. Armaturen skall vara vänd så att ljusöppningen är närmast det som skall belysas. 
Obs! Rör ej lysdioderna eller LED modulerna utan ESD skydd
Obs! Håll kabellängden nere för minimal skuggning i ljusöppningen.

Montage dikttak: 
Skruva fast skruvarna i taket med korrekt C/C mått. Haka upp armaturen i taket / väggen med  
nyckelhålen medan ni för kabeln genom önskad kabelinförning. Plocka sedan loss armaturens front 

och skruva till sist åt skruvarna, koppla in kabel i kopplingsplinten och sätt tillbaka fronten. 

Montage med vajer:
Skruva fast takkopparna i taket med korrekt C/C mått. Plocka sedan loss armaturens front och  
montera fast vajerfästet i de två slitsar som är avsedda för detta. Skruva sedan upp wirelåsen i  
takkopparna och justera vajern till önskad längd. För in kabeln genom önskad kabelinförning, justera 
kabeln till önskad längd och koppla in den i kopplingsplinten. Sätt till sist tillbaka fronten.

Scanna in QR koden till höger,
genom att ladda ner App via
appstore eller playbutiken för
mer information om produkten.
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Montage med tavelkonsol:
Skruva först upp tavelkonsolerna på väggen. C/C L är 
1150mm och C/C H är 72mm. Tavelkonsolerna kan 
monteras i två orienteringar, A och B. 

Vid montering A bör tavelkonsolen placeras 102mm 
(samma mått som tavelkonsolens höjd) över
tavlan/kanten på vad du vill belysa. Detta för att tavlan 
skall bli belyst på korrekt sätt.Vid montering B bör  
tavelkonsolens kant placeras dikt an mot tavlan / kan-
ten på det du vill belysa. 

Plocka loss armaturens front och skruva fast armaturen 
i tavelkonsolerna med medföljande skruvar / muttrar. 
Vid montering B används de längre M5 skruvarna. Dra 
sedan in kabeln i armaturen och koppla in den. Tavel-
konsolerna är försedda med hål där en kabel kan fästas 
med buntband. Sätt till sist tillbaka fronten.  
Kapslingsklass: IP 20


