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Veiligheidswaarschuwingen:
De installatie mag enkel uitgevoerd worden
door een gekwalificeerd electricien.

Zorg ervoor dat er geen spanning op de lijn
staat tijdens de installatie.
Sluit bedrading aan volgens handleiding.
Maximale spanning in een circuit mag niet
meer zijn dan 16A.

Draagprofiel

Luminaire Afdekplaat Luminaire

Draagprofiel Draagprofiel Draagprofiel Draagprofiel eind EindkapEindkap

Draagprofiel eind:

De eindrail kan geïnstalleerd worden als single unit,
of bevestigd worden op het eind van de lichtlijn.

Ophangmateriaal bevestigen
Boor een gat in het plafond.

Stroomvoorziening aansluiten Luminaire bevestigen

Bevestig de haak in het plafond.

Draai de wartel erin.

Schuif met knop om fase aan
te passen L1/L2/L3.

Controleer of de male en female
connectoren goed zijn aangesloten en
bevestig dan de luminaire op het
draagprofiel.

Klik bevestigingsclip op het
draagprofiel.

Verbind de draden met de
voedingsconnector zoals aangegeven op de
labels. Verbind daarna met de connector
van het draagprofiel.

Bevestig de lus aan de haak.



Natec LED Lichtlijnen Systeem - Installatiehandleiding

Installatie (ophangpunten)
Het startpunt van de ophanging moet beginnen op max 80-100cm van het begin van de lijn.
Tussen de ophangpunten mag er maximaal 3 meter zitten.

Drie opties qua ophanging

Ophangmateriaal bevestigen Draagprofielen verbinden
Houd beide trunking rails in positie
zoals op onderstaande afbeelding

en klik ze in elkaar.

Luminaire bevestigen

Schuif met knop om fase aan
te passen L1/L2/L3

Controleer of male en female
connectoren goed zijn aangesloten en
bevestig dan de luminaire op het
draagprofiel

Lineair Systeem

Enkel luminaires

Luminaires + sensor

Luminaires + spot

Luminaires + afdekplaat

Klik de clip vast op het draagprofiel

Stroomvoorziening aansluiten

Verbind de draden met de
voedingsconnector zoals aangegeven
op de labels. Verbind daarna met de
connector van het draagprofiel.

Profiel en luminaires:

1. Elke rail in de lijn, behalve de eindrail, dient een verbindingsstuk te hebben.
2. Bevestig de luminaires op het draagprofiel.
3. Bevestig aan beide uiteinden van de lijn eindkappen.

Stap 1 Stap 2 Stap 3


