MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning 1130
Version. 2

Montering av markfäste I Instructions for ground mounting

Generella Toleranser (mm)
( Gäller ej för toleranssatta mått )

Nominella mått
0 - 0,5

Tillåten tolerans
2%

(0,5 ) - 3,0

0,05

( 3,0 ) - 6,0

0,10

( 6,0 ) - 30

0,20

( 30 ) - 120

0,30

( 120 ) - 400

0,50

( 400) - 1000

0,80

( 1000 ) - 2000

1,20

Vinkelmått enligt SS 2768

- Skruva ihop Ringen (3) med Gängstången (4)
med en mutter över (1) och en mutter under
varje hål.

1
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- Attach the Ring (3) with the Threaded rod (4)
by screwing a nut (1) above and one nut below
each hole.

1
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This drawing remains our property and should not be copied without our written allowance.
Nor it is permitted to show or give this to a third person. Contravention will be prosecuted with the support of the existing law.

- Gjut ner det ihopskruvade Markfästet i
betong till önskad nivå.
- Cast solid the Ground mount in the concrete
to the desired level.
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- Skruva ihop Ringen (3) med gängstången (4) med en mutter (1) över
och en mutter under varje hål.

Elsymboler Symbols - Gjut ner det ihopskruvade Markfästet så att Gångstången sticker upp
Class 1. Single isolation and earth
terminal. Modellbeteckning

Klass 1. Driftisolering och anslutBenämning
ningsställe
för skyddsjord

Markfäste för bultcirkel Ø138,6

Class 2. Double isolation.

Klass 2. Dubbel isolering.

Klass 3. Produkt för anslutning
till lågvolt genom separat transformator.
IP44

Produkt som
får användas i bad


- och våtutrymme.

Material

Konstruerad av

Ritad av

Class 3. Product for connection
JC
JC
to low-voltage through a separate
Skala
Datum
transformer.

Dimension

2012-04-26

Area mm2

IP44

Vikt kg

Ritnings.nr.

Denotes the luminaire´s IP class.
N/A

7026

IP21
IP21

Produkt som får användas i zon
2 och 3 i bad- och våtutrymme.
Minsta avstånd till belyst yta

Minimum distance to lit surface
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ca 12-15 mm ovanför betetongnivån.
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Anvisning 1177
Version. 6

Fast installation av U7292

Monteras med luftspalt
Min. 8mm - Max 10mm

Använd pexisolerad jordkabel* (3G1,5mm2 1kV)
Drag ut insatsen ur röret
Lossa kopplingsenheten från plåtfästet medans
du ansluter kablarna.

1
*Jordanslutningen har ingen säkerhetsmässig funktion, då den är till för vidarekoppling**. (Armaturen i sig är ej jordad)
**Kan användas till att vidarekoppla upp till 10 armaturer.

Säkerhetsanvisningar
Armaturen är avsedd för fast installation.
Koppla bort nätspänning innan inkoppling. Vid tveksamhet, kontakta behörig installatör.
Den inkluderade ljuskällan får enbart bytas ut av tillverkaren eller av dem utsedd behörig person.
Elsymboler Symbols
Klass 1. Driftisolering och anslutningsställe för skyddsjord

Class 1. Single isolation and earth
terminal.

Klass 2. Dubbel isolering.

Class 2. Double isolation.
Class 3. Product for connection
to low-voltage through a separate
transformer.

Klass 3. Produkt för anslutning
till lågvolt genom separat transformator.
IP44

Produkt som får användas i bad och våtutrymme.

IP44
IP21

IP21

Produkt som får användas i zon
2 och 3 i bad- och våtutrymme.

Denotes the luminaire´s IP class.
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Fast installation av U7292
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Notera!
Glaset kan vid transporten skaka loss.
Säkerställ då innan bruk att glaset sitter fast,
genom att med handkraft dra åt det.

Säkerhetsanvisningar
Armaturen är avsedd för fast installation.
Koppla bort nätspänning innan inkoppling. Vid tveksamhet, kontakta behörig installatör.
Den inkluderade ljuskällan får enbart bytas ut av tillverkaren eller av dem utsedd behörig person.
Elsymboler Symbols
Klass 1. Driftisolering och anslutningsställe för skyddsjord

Class 1. Single isolation and earth
terminal.

Klass 2. Dubbel isolering.

Class 2. Double isolation.
Class 3. Product for connection
to low-voltage through a separate
transformer.

Klass 3. Produkt för anslutning
till lågvolt genom separat transformator.
IP44

Produkt som får användas i bad och våtutrymme.

IP44
IP21

IP21

Produkt som får användas i zon
2 och 3 i bad- och våtutrymme.

Denotes the luminaire´s IP class.

