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Säilytä ohjeet ja luovuta kiinteistön käyttäjälle.

Turvallisuusohjeet 
Tarkista tuote kuljetussisällön ja -vaurioiden varalta. Mikäli havaitset vikoja 
tai puutteita toimituksessa tai tuotteessa, ole välittömästi yhteydessä 
myyjään.

Valaisin on kytkettävä irti sähköverkosta ennen asennus- tai huoltotyötä 
sähköiskun vaaran välttämiseksi!
• Valaisimen mukana tulee kytkentärima. Valaisimen asennus- tai huoltotyö 
tehdään näiden ohjeiden mukaisesti vain valtuutetun henkilön toimesta.
• Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, hänen 
valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö. 

Käyttöohjeet
• Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia
• Valmistaja ei kanna vastuuta tuotteen väärästä käytöstä
• Asennettuun tuotteeseen ei saa kohdistua ulkoista mekaanista rasitusta 
• Asennettu tuote ei saa altistua vahvoille kemikaaleille
• Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen
Huolto-ohjeet
• Valaisimen puhdistamisessa voi tarvittaessa käyttää neutraaleja 
saippualiuoksia ja hankaamattomia puhdistusvälineitä
Varastointi
• Tuote varastoidaan kuivassa ja puhtaassa ympäristössä
• Älä rasita tuotetta mekaanisesti tai kemiallisesti varastoinnin aikana
Kiinnikkeet:
Käytä lähetyksen mukana tulleita kiinnikkeitä vain, jos ne sopivat 
käyttötarkoitukseen.
Mikäli kiinnikkeet ovat sisältyneet tilaukseen, ne on pakattu erikseen. 
Huomaathan, että osatoimituksissa kiinnikkeet voivat olla vain ensimmäisen 
toimituserän mukana.
Kiinnikkeitä tulee käyttää ohjeistuksen (kts. taulukko) mukainen määrä. 
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Sisällysluettelo:

1. Runkojen asentaminen
1a-b.) Pinta-asennusrunkojen asentaminen s.3
1c.) Uppoasennusrunkojen asentaminen s.3

2. Runkojen liittäminen yhteen
2a-d.) Runkojen liittäminen yhteen s.4
2e) Runkonurkkien asentaminen s.4
2f.) Rungon asentaminen ahtaaseen tilaan s.5
2g.) Runkoliitoksen jälkikiristäminen s.5

3. Kytkennän valmistelu
3a.) Kaapeli päästä s.6
3b.) Kaapeli ylhäältä s.6
3c-e.) Kytkeminen liittimeen s.7

4. LED-moduulien asentaminen
4a.) Vaiheen valitseminen s.8
4b-g.) LED-moduulin asentaminen runkoon s.8-11

5. Muiden moduulien asentaminen s.11
6. Moduulien poistaminen

6a.) Moduulien irrottaminen rungosta s.12
6b.) LED-moduulin liittimen vapauttaminen s.12
6c.) Virtakiskomoduulin irrottaminen rungosta s.13
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FCR runkojen asentaminen:1.

1a. FCRS pinta-asennus runkojen asentaminen MB1 kiinnikkeillä:

Asenna MB1 kiinnikkeet suoraan linjaan asianmukaiseen
pintaan esim. kattoon.

1b. Kiinnitä rungot kiinnikkeisiin:

Max. ø8mm

3

Runko-
kokoonpano

Minimimäärä kiinnikkeitä 
(MB1 / runkokokoonpano)

FCRS05 2 pcs

FCRS15 4 pcs
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1c. FCRR upporungon asentaminen MBCR1 kiinnikkeillä:

Tee kattoon aukko ja kiinnitä runko paikoilleen

HUOM! Ei saa peittää eristävällä materiaalilla.

1. FCRR1 runko 2. FCRR1 runko 3. FCRR1 runko jne...

Max. MBCR1 
kannakointiväli 1410mm

2 x MBCR1 
ensimmäiseen runkoon jne…

74mm

6 - 35mm

65mm

88mm

Ruuvi M5x40

TX 25

Huomioi kannakkeiden minimimäärä:
Huom! Runkojen liittäminen yhteen esitetty seuraavassa kohdassa (kohta 2.)

Kattopinta
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2. FCR runkojen liitos:

4

2a. Asenna “Mode CR runkoliitoskokoonpano” liu’uttamalla se 
rungossa olevaan uraan:

2c. Toista kohta 1 jokaiselle asennuksessa olevalle rungolle.
Jokaisen FCR-FRC runkoliitoksen kohdalla: liu’uta rungot yhteen (2c.1), lukitse salpa myös toiselta puolelta (2c.2) ja 
kytke “LBK 2/11 CON KU” –liitin seuraavassa rungossa kiinni olevaan ”LBK 2/11 CON ST” liittimeen (2c.3).

2d. Toista edelliset kohdat kaikille asennuksessa oleville
runkokokoonpanoille ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.
HUOM! Jos valoviiva-asennukseen kuulu nurkkia, niiden asennus on 
ohjeistettu seuraavassa kohdassa 2e “Runkonurkkien asennus”

2b. Lukitse salpa:

2c.3
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Syöttöjohtimet

Nurkkakokoonpano

2e.2 Kiinnitä nurkkakokoonpanon salvat samalla tavalla kuin kohdassa 2a-2c.
2e.3 Käännä syöttöjohtimet taipumaan nurkan sisällä ja liitä seuraavaan runkoon samalla tavalla
kuin 2c.3

2e.4 LED-moduuleja asentaessa (esitetty kohdasta 4 eteenpäin), nurkkien osalta LED-moduulit
asettuvat alla olevan kuvan mukaisesti:

2e. Runkonurkkien asentaminen:
HUOM! Jos valoviivassa ei ole nurkkakokoonpanoja, siirry kohtaan 3 “Kytkennän valmistelu”.

Asenna FCR nurkkakokoonpano seuraavasti:
2e.1: Nurkkakokoonpano on symmetrinen, joten se voi olla “kumman kätinen” vaan.
Runkokokoonpano, johon on merkattu tarralla selkään “CORNER IN” tulee sille puolen nurkkaa josta
valoviivan syöttökin tulee. “CORNER OUT” merkattu runko tulee aina nurkkakokoonpanon toiseen
päähän.
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2f. Valoviivan asentaminen tilaan, jossa ei mahdu liu’uttamaan viimeistä runkoa paikoilleen:
Huom! Tämä on valinnainen kohta. Siirry tarvittaessa kohtaan 3.

Liitä rungot yhteen edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti, mutta asenna viimeinen runko niin, että:
- Vapauta viimeistä edellisen rungon “Mode CR runkoliitoskokoonpanon” vastakappale (2f.1) ja liu’uta se syvemmälle runkoon

niin paljon, että myös “Mode CR runkoliitoskokoonpano” mahtuu liukumaan kokonaan saman rungon sisään (~100mm) (2f.2)
- Tämän jälkeen viimeisen rungon pystyy asentamaan suoraan paikoilleen ilman liu’utusta. Tuo runko paikoilleen ja kiinnitä se 

kohteeseen sopivalla kiinnikkeellä.
- Liu’uta edellä siirretty “Mode CR runkoliitoskokoonpano” ja sen vastakappale takaisin paikoilleen (2f.3), kiristä vastakappale

takaisin kiinni runkoon ja lukitse salvat. kts. kohta 2c.

2f.1

TX 15
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2g.1

2g.2

TX 15

2g. Runkoliitoksen jälkikiristäminen
Huom! Tämä on valinnainen kohta. Siirry tarvittaessa kohtaan 3.

Mikäli rungot ovat asennuksen aikana päässeet löystymään liitossaumastaan, voi
runkoliitoskappaleen vastakappaleen kiristää seuraavasti:

Avaa vastakappaleen kiristysruuvi (2g.1), siirrä sitä hieman kauemmaksi rungon
päädystä (2g.2), jotta etäisyys on sopiva runkoliitoskokoonpanon lukitussalvan
kanssa (oletusmitta näkyy kuvassa) ja kiristä ruuvi takaisin, jotta vastakappale
lukittuu runkoon. Tee sama tarvittaessa runkoliitoksen toiseen puolikkaaseen.
Lopuksi liitä rungot yhteen kohdan (2a.) mukaisesti.



3. Kytkennän valmistelu:

3a: Kaapeli päästä:
Asenna syöttökaapeli kaapeliläpiviennistä (3a.2, 3a.3) ja kuori se ohjeen mukaan (3a.1):

(3a.1) Kytkentäkaapelin valmistelu:

Nimellisjännite:
400 V

Nimellisvirta:
2.5 mm²: 16A
1.5 mm²: 5 x 16A ja 6 x 10A

Sallitut johtimet:
1.5-2.5 mm² lankamainen (ML)

Johtimen kuorintapituus:
15 ± 0.5 mm

Minimi suositeltu kaapelin 
kuorintapituus = 80mm

6
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3b: Kaapeli ylhäältä:
Valmistele kaapeli em. (3a.1). Asenna kaapeli kalvotiivisteen läpi (3b.1). Asenna nippuside (max. 4,8mm 
leveä) nippusideankkuriin (3b.2) ja kiristä nippuside tiukasti kaapelin ulkoeristeen päälle.

3a.2

3b.1

3b.2
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3c: Kytke johtimet “LBK 2/11 CON KU” –liittimen liittimiin alla olevan taulukon mukaisesti:

Liitin 5x2,5mm² 4x1,5mm²

N N    (sininen)

PE PE  (keltavihreä)

1 L1  (ruskea)

2 L2  (musta)

3 L3  (harmaa)

6 Valinnainen

7 Valinnainen

10 DA+ / 1

11 DA- / 2

HUOM!
Valitse jokaiselle LED-moduulille oikea vaihe
asentaessa niitä valoviivaan (näytetty kohdassa 4.)

7

3d. Paina liitin kiinni valaisinrungossa olevaan liittimeen: 3e. Jos liitos on linjan päästä (kohta 3a.): Kiristä päätyruuvit kiinni runkoon sekä kiristä
kaapeliläpiviennin vedonpoisto (valoviivan toisen pään päätylevy voidaan kiinnittää
myös tässä vaiheessa):

TX15
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4. LED-moduulien asentaminen:
4a: Varmista, että LED-moduulin liittimeltä on valittuna oikea
vaihe ennen kuin asennat LED-moduulin kiinni valaisinrunkoon:

8

LED-moduulin liittimessä on vaiheenvalinta mahdollisuus.
Liitin voidaan liu’uttaa halutulle vaiheelle 1-3.

4b: Tuo LED-moduuli lähelle runkoa (4b.1), jotta moduulin liitin ylettää rungossa kiinni
olevaan vastaliittimeen (4b.2) Huomioi, että asennat moduulin syöttösuuntaan nähden
oikein päin valoviivaan:

4b.1

4b.2
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4c. Paina liitin kiinni rungon vastaliittimeen:

Varmistu, että liitin on 
painettu täysin pohjaan asti, 
kunnollisen kytkennän
aikaansaamiseksi.

4d: Asenna LED-moduuli valoviivan runkoon painamalla sitä tasaisesti ja liu’uttamalla lopuksi
kiinni päätylevyä (4d.1 ja 4d.2):

9

HUOM!
Varmistu, että LED-moduuli on asennettu oikein ja, että se on lukittunut kiinni runkoon (4d.3 - 4d.5)

4d.1

4d.2

4d.3

4d.5

4d.4
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4e. Asenna seuraava moduuli samalla tavalla kuin ensimmäinenkin ja 
liu’uta se lopuksi kiinni edelliseen moduuliin.

4f: HUOM!
On suositeltavaa asentaa valoviivan viimeinen moduuli ennen toiseksi viimeisen moduulin asentamista.

Viimeisen moduulin asentaminen:
4f.1  Paina “LBK 2/11 CON Cover” –suoja kiinni viimeiseen “LBK 2/11 CON KU –runkoliittimeen ja taivuta
johdinkokoonpano siististi rungon sisälle.
4f.2  Paina moduulin ulommainen pääty ensin runkoon.
4f.3  Liu’uta moduuli kiinni päätylevyyn.
4f.4  Liitä liitin (Kohta “4a-4c”).
4f.5  Paina moduuli kiinni runkoon (Kohta “4d”).

10

4f.1

4f.2

4f.3

4f.4

4f.5

4f.5
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4g: HUOM!
Toiseksi viimeisen LED-moduulin asentaminen:
1. Liitä liitin runkoliittimeen (Kohta “4a-4c”).
2. Paina moduuli suoraan kiinni runkoon (Kohta “4d”).

5a. Peitekannet (FCR05 Peitekansi) ja virtakisko
moduulit (CR05 3-Vaihekisko) voidaan asentaa
valoviivaan LED-moduulien sijaan.

FCR05 Peitekansi

5. Muiden moduulien asentaminen:

CR05 3-Vaihekisko

HUOM:
Kaikki moduulit asennetaan kohdassa 4 
esitetyllä tavalla kiinni valoviivaan.
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6a. LED-moduulit ja peitekannet irroitetaan samalla tavalla:

6. Moduulien poistaminen:

Käytä talttapää ruuvimeisseliä (tmv.), aseta kärki moduulien saumaan ja 
varovasti käännä moduuli irti rungosta. HUOM! Kosketa työkalulla vain 
alumiini osia, jottei LED-moduulien optiikat vaurioidu (6a.1 ja 6a.2).
Kun moduuli on irronnut tarpeeksi rungosta, irroita se loppuun käsin.

6b. Vapauta liitin irti runkoliittimestä alla olevan kuvan mukaisesti (6b.1 ja 6b.2):

Suositeltu ruuvimeisselikoko:                1×3,5 - 4×0,6 mmHUOM!
Valaisin (valoviiva) pitää kytkeä irti sähköverkosta ennen moduulien irroittamista!

6b.1

6b.2

6a.16a.2
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6c. Irroittaessa CR05 virtakiskomoduulia, poista kaksi ruuvia moduulin pohjasta
(6c.1 ja 6c.2), ota moduuli irti rungosta ja vapauta liitin edellä mainitulla tavalla (6b).

6c.1

6c.2

TX20
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