
2. Montering
Se först till att strömmen är av och att monteringsutrymmet är fritt från eventuella 
hinder. Kontrollera också att LED-lysröret kan användas i armaturen.
LED-lysrör är i första hand avsedda att ersätta traditionella lysrör i armaturer som 
har induktiv drossel, glimtändare och ett T8/T10 lysrör.
Armaturer med induktiv drossel kan också modifieras så att de lämpar sig för LED-
lysrör. 

Om armaturen innehåller en kompensationskondensator ska denna tas bort före 
montering.
Om man modifierar armaturen, till exempel genom nya kopplingar eller urkoppling av 
kompensationskondensator, bildas en ny elektronisk apparat och den ursprungliga 
tillverkarens ansvar för apparaten upphör.

Modifieringar får utföras endast av en certifierad elmontör. I dessa fall ska armaturen
förses med en modifikationsetikett som fås hos tillverkaren via oss.
Kontakta oss vid oklara fall.

1. Montering av LED-lysrör i Valtavalo armaturer
Montera LED-lysrören i armaturen genom att trycka in ändarnas stift i de avsedda 
hållarna/skårorna.
Vrid fast röret med fingerkraft och se till att de belysande LED-komponenterna riktas 
mot önskat håll
Om det finns plats för Valtavalo LED-tändare i armaturen, montera den medföljande 
tändaren B på sin plats.

2. Montering av LED-lysrör i stället för konventionella lysrör
Kontrollera att armaturen har en induktiv drossel C och i så fall även en glimtändare 

B . Armaturer som har elektronisk drossel måste modifieras för användning av vårt 
LED-lysrör.
Om du är osäker på vilken typ av drossel du har, ska du rådfråga en elektriker eller 
kontakta oss.
Om armaturen är avsedd för två lysrör ska båda bytas ut samtidigt. Kontrollera att 
alla lysrör har en egen drossel.

2.1. Ta bort de gamla lysrören A från armaturen genom att försiktigt vrida på röret så 
att lysröret lossnar.

2.2. Ta bort de gamla glimtändarna B . Installera de medföljande röda Valtavalo 
LED-tändarna i stället för glimtändarna.

2.3. Montera LED-lysrören i armaturen genom att föra in de båda ändarnas stift i de 
avsedda hållarna/skårorna och vrid fast röret med fingerkraft.
Koppla på strömmen och kontrollera att LED-lysrören fungerar.
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