
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 
LED UNIVERSALARMATURER 6738, 6739 och 6740 

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT INNAN DU TAR ARMATUREN I BRUK OCH FÖRVARA DEM FÖR SENARE BRUK. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 230V/50 Hz 2 x LEDT8 IP65 
 

Dessa universalarmaturer är av skyddsklass II och deras täthetsklass är IP65. Armaturerna finns i tre olika längder, alla har 

samma bredd och höjd. Armaturernas ljuskällor är T8 LED-rör (Ø 25–28 mm) utrustade med G13-baser. Armaturerna 

levereras med lampor installerade. LED-rör som inte fungerar kan bytas ut mot motsvarande T8/G13 LED-rör. Lämpliga 

LED-rör är med G13-bas och L/N-ingång med ett huvud, till exempel passar retrofit LED-rör i dessa armaturer. 

 

Armaturens skärm är av klart prismapolykarbonat och stommen är av ABS-plast. Armaturerna har parallellkopplade 

G13-lamphållare för två rör, lamphållarna är försedda med ledningar till anslutningsklämmor endast i nätsladdens ände av 

armaturen. Armaturen kan även användas med endast ett rör. Armaturerna har inte reflexer. Armaturernas belysningsgrad 

är 80–85 procent. 

 

Armaturerna är avsedda för inomhus- och utomhusbruk antingen ytmonterade, upphängda på skena eller upphängda. 

Armaturerna fixeras på vägg- eller takytan eller hängmonteras och kopplas till strömmen med en väggmonterad 

kopplingssladd. Vid väggmontering rekommenderas horisontell montering. För inkopplingen finns armaturernas 

anslutningsklämmor under lampornapå kopplingssladdens genomföringssida av armaturen. 

Förmonterade LED-rör kan inte dimmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Endast en yrkeskunnig elektriker får koppla armaturen till nätström.  

OBS! Det är förbjudet att montera lysrör i armaturerna. Lysrör fungerar inte i dem och kan gå sönder i skärvor. 

 

Tekniska data 



   
Armatur Yttre mått (L x B x H) Avstånd mellan 

fästen (KV) 

Armaturen

s vikt 

Lampa/hållare G13 Effekt I armaturen 

 6738 650 x 114 x 60 mm 360 mm 0,5 kg 2 x LED T8/0,6 m max. 2 x 15 

W 

  2 x 6 282  

 6739 1 265 x 114 x 60 mm 860 mm 0,9 kg 2 x LED T8/1,2 m max. 2 x 30 

W 

  2 x 6 283 

 6740 1 565 x 114 x 60 mm 1 095 mm 1,2 kg 2 x LED T8/1,5 m max. 2 x 40 

W 

  2 x 6 284 

 
 
 
 
 
 

LED-rör Ljusflöde Färgtemperatu

r 

CRI Effekt Ström En Mått/hållare Massa 

 6282 800 lm 4 000 K >80 9 W 40 mA A+ Ø 25 x 600 mm/G13 120 g 

 6283 1 600 lm 4 000 K >80 18 W 80 mA A+ Ø 25 x 1 200 mm/G13 220 g 

 6284 2 000 lm 4 000 K >80 22 W 100 mA A+ Ø 25 x 1 500 mm/G13 275 g 

 

Kontakt (armatur, LED-rör):  230 V/50 Hz,  

Anslutningsplint (skruv):  max. 2 x 2,5 mm²,  

Kontaktkabel:    Ytsladdmontering 

Armaturens skyddsklass:  Klass II 

Armaturens täthetsklass:  IP65 

 

PF (LED-rör):     > 0,5 

CRI (LED-rör):       > 80 

Armaturens ljusfördelningsvinkel:  > 120° 

Livslängd (LED-rören L70B50):  > 30 000 h 

Temperaturområde för användning:  -20 °C - + 45 °C, 

Garanti 2 år 
 

Montering av armaturen 

1) Stäng av strömmen till den aktuella monteringsgruppen i fördelningscentralen före monteringen.  

2) Fäst först hållarna på monteringsytan eller i hängskenan, 1–3 skruvar (A) eller häng upp hållaren med en vajer- eller 

kedjemontering (medföljer ej i förpackningen) från monteringsytan och nedåt (B). Se tabellen för armaturernas 

måttuppgifter.  

 

 

 

 

 

 

3) Måttnoggrannheten för avståndet mellan fästen är cirka ± 10 mm (KV). Efter att du har fäst dem, ska du trycka fast 

armaturen i hållarna. Monteringen av fästen håller armaturens botten på avstånd från monteringsunderlaget med ett 

mellanrum på cirka 10 mm.   

 

 

 

 

 

4) Öppna armaturen genom att vrida upp fästena (C) från överdelen, lossa kåpan och avlägsna LED-rören från armaturen. 

 

 

 

 

 

5) Öppna genomföringshylsan och trä monteringssladden igenom hylsan. Genomföringshylsan är av modellen PG11, för 

Ø 6–10 mm sladdar. Skala sladden i enlighet med ritningen (D). Koppla sladdarna till anslutningsplinten på undersidan 

av armaturen, skruvfäste. Fasledaren till L-kontakten och nolledaren till N-kontakten. Armaturen är av plastkonstruktion 

och dubbelisolerad, armaturen behöver inte skyddsledare. Dra åt genomföringshylsan på plats och dra åt tätningen så 

att kabeln inte kommer åt att röra på sig när du drar i eller trycker på den samt kontrollera att armaturens täthet är 

intakt.  

H 

B 
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Ytmontering Upphängd montering 



 

 

 

 

 

 

 

6) Såvida genomföringshylsan inte passar för monteringssladden som används, ska du byta ut genomföringshylsan mot 

en lämplig sådan, modifiera vid behov genomföringsöppningen. Armaturen kan vid behov även genomledas. I andra 

änden av armaturen finns en hålanvisning för genomföringsdragningen och ett fästställe för anslutningsplinten. I 

armaturförpackningen finns inga tillbehör för genomledning. Vid genomledningen ska du följa kraven i monterings- 

och armaturstandarderna.    

7) Efter inkopplingen ska du montera LED-rören på plats i armaturen. Ändstyckena i LED-rören som medföljer i 

förpackningen är märkta med L och N, vilket hänvisar till vilken ände av LED-röret som ska kopplas till nätströmmen. I 

andra änden av LED-rören finns kontaktens stift, anslutna till varandra med en säkring. Montera den med L och N 

märkta änden av röret i den änden av armaturen som har anslutningsplinten, nätsladden och jordade lamphållare. Vrid 

röret så att den vita randen som syns på röret ligger mot armaturens stomme.   

 

 

 

 

 

8) Om du monterar röret till den anslutna lamphållaren vid säkringsänden, så tänds inte lampan vid inkopplingen och 

säkringen i röret utlöses. Åtgärda situationen genom att vända på LED-röret och montera det åt rätt håll i armaturen 

och hållarna. 

OBS! LED-rör med en säkring som gått sönder i ena änden är inte lämpliga att använda som ersättande ljuskälla i 

lysrörsarmaturer.    

9) Efter att du har monterat LED-rören, ska du montera tillbaka armaturens kåpa på plats. Se till att fästena som är 

avsedda att hålla kåpan på plats finns monterade på stommen. Kontrollera att armaturramens spår för kåpan har en 

tätning på plats. Tryck fast kåpan i spåret (E1). Placera fästets nedre balk i kåpans spår (E2) och tryck med fästets 

överdel (E3) fast mot stommen. Fästet drar kåpan tätt mot stommen och låses. Tryck alla fästen på plats.  

 

 

 

 

 

 

10) Kontrollera att monteringen är ordentligt gjord och att armaturen är stabilt på plats. Anslut strömmen och testa 

enhetens funktion. 

11) Koppla externa kablar i enlighet med monteringsbestämmelserna.  

 

Rengöring av armaturerna 

1. Rengör armaturen endast när spänningen är bortkopplad. Armaturen ska i huvudsak endast rengöras på utsidan och 

det är rekommenderat att rengöra den endast med en mjuk duk eller motsvarande. Vid rengöringen ska man inte 

använda lösningar eller motsvarande som kan skada armaturens ytor eller strukturer.  

2. Om armaturens kåpa har blivit mer smutsig och även på insidan, ska kåpan rengöras först då den har monterats bort 

från armaturen. Använd vatten och ett milt rengöringsmedel till rengöringen. Låt de rengjorda delarna torka ordentligt 

innan du återmonterar dem.  

 

Underhåll, reparationer och garanti: 

1. Användaren kan byta ett LED-rör som inte fungerar eller som gått sönder med ett nytt motsvarande och fungerande 

LED-rör. Vid bytet ska du följa anvisningarna som anges i monteringsavsnittet. Överskrid inte maxeffekterna som anges 

för LED-rör.  

OBS! Armaturen är endast avsedd för LED-rör, montera inte lysrör i armaturen. 

2. Armaturen och de LED-rör som medföljer monterade i leveransen har 2 års garanti, inom vilken en trasig armatur kan 

lämnas in för garantiservice för reparation och då byts även LED-rören. Garantin täcker inte säkringar som gått i andra 

änden av LED-röret. LED-rör som har gått sönder eller som inte fungerar ska efter garantitiden kasseras som 

elektroniskt avfall. 

3. Om armaturen går sönder, ska du genast sluta använda den. Efter garantitiden ska armaturen repareras hos en 



kvalificerad elbutik eller av en professionell inom elbranschen, eller så ska den tas ur bruk och kasseras som 

elektroniskt avfall. 

4. Garantin täcker inte armaturer eller LED-rör som har gått sönder på grund av utomstående orsaker. 

 

Tillverkare:  Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, www.blueimport.fi 

 

http://www.blueimport.fi/

