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Monteringsvejledning
LED-belysning limtræsskelet
Passer til system 10-40 mm termotag

Ventrupvej 29, 2670 Greve
Tlf.: 39 67 65 00 • Fax 39 54 65 25 • www.willabgarden.dk

VIGTIGT!   
Læs hele monteringsvejledningen,  
inden du påbegynder monteringen!  
Hvis anvisningerne ikke følges,  
fungerer produktet måske ikke  
optimalt, og garantien vil ikke være 
gyldig.
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Lumen 240 lm 3000 K
2,3 W/pære
IP44

NB!
Monter aldrig belysningen  
med transformatoren tilkoblet. 
Sæt alle delene sammen for at 
være sikker på at alt fungerer 
inden du monterer belysningen  
i skelettet.

Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.
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Montering af LED-belysning

1. Mål ud til lampernes placering. 
Afstanden skal være mindst 1000 mm  
og maks. 1800 mm mellem lamperne. 
Maks. 1 stk. lampe/m.

16 m
m

3. Mål ud til hullerne, og bor gennem 
tagprofilen med et 16 mm bor.
Hullet i tagprofilen skal være større  
end i tagbjælken, så ledningen ikke  
gnider mod aluminiumskanten.

4. Skru et lampeophæng fast i bjælkerne, 
centreret over de borede huller (ophænget  
sidder med en magnet på lampen).

2. Bor lige igennem tagbjælken 90° 
med et 10 mm bor. 10 m
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Montering af LED-belysning 
Strømskema

Indhold:
A. Transformator + fjernkontrol Art nr 6546
B. Forgrener Art nr 7551
C. Endeprop forgrener Art nr 6543
D. Lampeledning Art nr 6542
E. Trækledning Art nr 7543
F. Lampe Art nr 7545
G. Endeprop lampeledning Art nr 7544
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5. Tilslut i henhold til strømskemaet.
   Monter transformatoren beskyttet.
-  Tilslut derefter forgreneren til første tagbjælke. 
-  Tilslut derefter forlængerledningen på forgreneren. 
-  Forbind lampeledningen med forlængerledningen. 
-  Forbind lampeledningen med tilledningen. Stik  
tilledningen ned gennem hullet, og træk lampeledningen  
fra undersiden. Forbind lampe og lampeledning.  
Monter lampen på lampeophænget. 
-  Kobl en ny lampeledning sammen med den foregående, 
og gentag, til alle lamper i den første bjælke er monteret. 
Afslut med en endeprop.
-  For at fortsætte til næste bjælke sluttes næste forgrener til 
den første, og det foregående trin gentages.  
Hvis der ikke skal være belysning i hver bjælke, tilkøbes forlængerledning 6544 som tilsluttes imellem 
forgrenerne.
-  Når al belysning er på plads, afsluttes med en endeprop i den sidste forgrener.

NB!  
Tilslut aldrig en lampe, mens der er tændt for strømmen. 
Transformatoren skal være frakoblet under monteringen.
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6. Hullet tætnes med silikone for 
undgå indtrængen af fugt. Sørg for, 
at silikonen ligger så jævnt som muligt 
med profilen, så vandet kan løbe forbi.

Ventrupvej 29, 2670 Greve    
Tlf.: 39 67 65 00 • Fax 39 54 65 25 • www.willabgarden.dk

Sådan rengøres din LED-belysning:
• Rengør kun lamperne, når de er slukkede og kolde.
• Rengør kun de synlige dele. 
• Rengør med en let fugtet klud.
• Brug aldrig stærke rengøringsmidler, meget vand eller damp. 

• Monter aldrig belysningen, når der er tændt for strømmen. 
• Transformatoren skal være frakoblet under monteringen.
• Maks. 24 lamper pr. transformator.

Vær opmærksom på følgende:

Vedligeholdelse

Siliko
n


