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OBSERVERA polariteten på LED lysröret som både det och reflektorn är märkta med + och - . 

 

QUANTLUX C, (CENTRALMATAD) 

 

Teknisk data: 

Matning DC spänning 230 V (fungerar från 100-265VDC), AC spänning 230 V 50/60Hz 

(fungerar från 90-265 VAC). 

Klass II armatur, Skyddsklass IP42 & 65.  

Automatisk och manuell självtest. (Manuellt test genom att trycka på testknappen). Patententerat 

T5 LED lysrör ( G5), livslängd mer än 50,000 timmar, färgtemperatur 6000-7000K. 

Inkoppling med maximalt 16 mm kabel i ytterdiameter. Inkoppling med maximalt 2,5mm² i ledararea i plint. 

Utanpåliggande montering. 

 

 

 

IP42 IP65 

Tillverkad i enlighet med normerna EN 60598-2-22 & UNE 20-392-93 och CE märkning i enlighet med direktiven 2006/95/EC 

LVD och 2004/108/EC of EMC. 

 

Installation (se även bilder och ritningar på nästa sida) 

Ta bort kupan och koppla in nätmatningen i armaturens plint. Slå på nät och se att armaturen tänds upp. 

 

OBS! Ta inte bort lysröret under drift då detta kan orsaka att elektroniken och/eller ljuskällan går i sönder. När lysröret ska bytas så ska 

nätspänning vara frånkopplad. När lysröret är utbytt, spänningssätt armaturen och kontrollera att det fungerar. OBSERVERA polariteten 

på LED lysröret och både det och reflektorn är märkta med + och - . 

 

Underhåll/service: 

Före någon del byts ut skall man försäkra sig om att nätet är frånkopplat. Vid trasig ljuskälla så ska denna lämnas in till behörig 

miljöstation för återvinning efter byte. 

OBS! Ta inte bort lysröret under drift då detta kan orsaka att elektroniken och/eller lysröret går i sönder. När lysröret ska bytas så ska 

nätspänning vara frånkopplad. När lysröret är utbytt, spänningssätt armaturen. OBSERVERA polariteten på LED lysröret och både det 

och reflektorn är märkta med + och - . 
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Inkopplingsritning: 

Monterings- 

höjd (m) h 
A (m) B (m) 

2,5 10 3,55 

3 10,5 4,15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ta bort kupan genom att sätt in en skruvmejsel i spåret enligt 

ovan bild (IP42 modellen) och försiktigt lyfta upp kupan, eller 

genom att skruva av de 4 skruvarna (IP65 modellen). 

 

 

 

Vid väggmontage används de översta hålen (A). 

 

Vid takmontage används även de förmarkerade 

hålen (B) som sitter under reflektorn. Reflektorn 

demonteras med 2 skruvar som sitter under LED 

lysröret. OBS! Bilden visar modell med batteri. 


