TOP
CONCEPT
MONTERINGSANVISNINGAR

PLANERING
TOP-serien av linjär belysning byggs av aluminiumprofiler med LED-strips i. Styrenhet och transformator
placeras externt utanför den linjära armaturen. Flera längder av linjär belysning kan kopplas till samma
styrenhet och transformator. Planera vart ni skall placera dessa innan ni börjar montera de linjära armaturerna. Kabel
från armatur till transformator kan vara upp till 10m.

KAPNING OCH SKARVNING

ANPASSA LÄNGD PÅ LED-STRIP

Kapa med opalen monterad i aluminiumprofilen.
Vid kapning, dra en tejpbit, ex. packtejp, runt profil
och opal för att minimera flisning och för att
förhindra att opalen glider iväg och får annat mått.
I skarvar, använd gärna svart eltejp på insidan av
aluminiumprofil för att
hindra att ljuset smiter ut på sidan
av aluminiumprofilen.

LED-strips går att klippa cirka var 50:mm enligt
markering på LED-stripsen.
Innan ni klistrar fast LED-strips i aluminiumprofil, lägg ut
LED-stripsen längs profilen för att centrera längden
i aluminiumprofilen .
Snyggast om LED-stripsen går hela vägen ut till ändarna.
Vid 90graders-hörn och skarvningar av två LED-strips-längder,
lägg gärna LED-stripsbitarna lite omlott för att undvika mörk yta.

MONTERING AV ALUMINIUMPROFIL
– För montering dikt-an tak, skruva rakt igenom profilerna.
– För montering i standard 60x60cm innertak, skruva upp profilen i bärverket. Om innertak med nedsänkta
plattor, använd en distans mellan profil och bärverk.
– Vid pendlad montering, montera vajerkit i spår innan ni fäster ändbitar på aluminiumprofil.
– Om ni monterar nedpendlat, när ni hittat rätt höjd, klipp bort överbliven vajer för en snyggare finish.

Monteringsalternativ
Nedpendlad

Dikt-an tak

Infälld

Använd koppling vid skarvning

Rak koppling

90 grader vinkel - koppling

MONTERING AV LED-STRIP I ALUMINIUMPROFIL

1
Torka rent ytan i aluminiumprofilen med t-röd

2
Montera LED-strips i mitten av aluminiumprofilen
och försök få den så rak som möjligt.

3
Tryck till ordentligt längs hela LED-stripen så att
klistret fäster ordentligt.

4
Fäst LED-stripsen med extra lim i ändarna. Särskilt i änden
där kabeln sitter för att förhindra att kabeln trycks in och
LED-stripsen lossnar. Även gärna extra lim i början också.

TIPS
Ta inte ut kabel i ändbit på kortsida, utan uppåt när möjligt.
Vid pendlad montering, led upp kabeln nära vajerkit för snyggast resultat.
Tryck dit opalen ordentligt hela vägen. Vågor i opalen kan ge ett ojämnt ljus.
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