Ljuslist 101
Monteringsanvisning

Montering ljuslist med gripfäste i plast
Fästet har 2 alternativ för infästning, i toppen av fästet eller på baksidan. Fästena
sätts ca 5-10 cm från vardera ände på ljuslisten. För lister som är längre än 1,5
meter sätts även ett fäste på mitten av listen. Fästet vrids så att den släta sidan
på fästet griper tag om den räfflade sidan på listen.
Se till att fästena hamnar på en rak linje. Tryck fast listen i fästena.
Minst 3 mm luftspalt ska alltid finnas mellan ljuslisten och omgivande ytor.
Montering ljuslist med vridfäste
Tag av kåporna från vridfästena. Skjut in den runda delen på fästet i änden på
listen. Om det inte finns något hål i ändproppen byt ut den till en ändpropp med
hål. Se till att fästena är helt inskjutna i listen. Skruva fast fästena i underlaget.
Montera tillbaka kåporna på fästena genom att skjuta på dessa ovanifrån.
Vridfästen rekommenderas inte till lister längre än 1,5 meter.
Anslutning till drivdon
Listen ska anslutas till ett drivdon anpassat för drivning av glödlampor. Välj
utspänning på drivdonet enligt typskylten på ljuslisten. Se till att drivdonet klarar
av att driva den effektförbrukning som kopplas in.
Anslutningsplint för kabel finns i båda ändar av listen så att flera lister kan kopplas
ihop. Den totala effekten får inte överskrida max inkopplingseffekt. Kabelarea upp
till 1,5 mm² kan anslutas.
Ta bort dragavlastaren. Skala kabeln 6-7 mm. Anslut kabeln i kopplingsplinten.
Skruva fast dragavlastaren.
Byte av lampa
Se till att matningen till ljuslisten är bruten. Lyft upp den ena sidan på lampan med
en liten skruvmejsel. Lyft ut lampan ur lamphållaren. Se till att lamphållaren och
dess kontaktbleck är nertryckta i listen. Tryck ner en ny lampa i lamphållaren.

Teknisk data
Matningsspänning: 12 eller 24 V, se listens typskylt
Effektförbrukning: Beroende på lampor
IP-klass: IP 20
Anslutningsplint: Skruvplint, max 1,5 mm² kabel kan anslutas
Material: Anodiserad aluminiumprofil
Lampor: S8,5, T10x44 eller T11x44, max 3 eller 5 W enligt listens typskylt
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