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Viktigt! Får endast installeras av behörig elinstallatör!
LED-puckarna ska seriekopplas och matas med 350 mA. Vi rekommenderar att man sätter 
max 16 stycken puckar i serie för att spänningen ska hållas under 50 V. 
Vi rekommenderar att man använder röd och svart RK 0,75 mm² på sekundärsidan. Givetvis går det bra 
med andra färger också bara man håller reda på polariteten.
LED-puckarna monteras i Ø16 mm hål (en rostfri fjäder håller pucken på plats). Rördimension Ø42-48 mm.

Rekommenderad driver för 6-16 stycken LED-puckar: 
Artikelnr. 70872060, Vossloh-Schwabe EasyLine LED-Driver, 350 mA, 20 W. Mått: 122,8 x 45 x 19 mm.
OBS! Drivern är IP20 och måste vid montage utomhus byggas in i en kapsling som är minst IP44.
Vid installation ska drivern vara spänningslös tills allt är färdigkopplat. Strömstötar vid glappkontakt kan 
förkorta livslängden på LED-puckarna eller helt förstöra dem.

1. Dra svart och röd ledare genom hela rörets 
längd och stick ut dem genom sista hålet, 
längst bort från drivern. 

 Montera första LED-pucken i detta hål.

3. Skala INTE ledarna!  
Se till att ledarna bottnar i kopplingsklämman. 

 Kläm ihop kopplingsklämman med hjälp av 
en tång som ger jämnt tryck.

2. Anslut första LED-pucken; 
       LED-puck svart ledning till 
 svart returledning, och 
       LED-puck röd ledning till 
 röd seriekopplingsledning. 
 Använd bifogade kopplingsklämmor 
 3M Scotchlok UY2.

4. Trä in ledningar och kopplingsklämmor  
i röret utan att trycka fast LED-pucken.
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5. Fiska ut den röda ledaren 
(seriekopplingsledningen) ur nästa hål.

7. OBS! Viktigt! LED-puckarna är 
polaritetskänsliga och måste seriekopplas 
för att fungera. Säkerställ från vilket håll 
ledningarna kommer genom att dra isär dem.

6. Klipp av den röda ledaren. 
 OBS! Klipp INTE av den svarta ledaren.

8. Anslut alla efterföljande LED-puckar; 
  LED-puck svart ledning till 
 röd ledning från föregående puck, och 
       LED-puck röd ledning till 
 röd ledning från drivern.

9. Koppla in drivern tillfälligt för att se om alla LED-puckar lyser. 
 Om det inte fungerar – felsök alla anslutningar. 

10. När allting fungerar som det ska kan LED-puckarna tryckas fast i röret. 
 Känn på dem för att säkerställa att de sitter riktigt på plats.
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