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Montagevejledning til LED rør fra LEDHuset.
Opsætning i armatur med spole og UDEN kondensator.
LED rør fra LEDHuset er enkle at opsætte i armaturer kun med spole:

1. Sluk for strømmen til armaturet.

2. Tag det gamle lysstofrør ud.

3. Tag starteren/glimttænderen ud.

4. Sæt LED starteren i fatningen til glimttænderen

5. Sæt LED røret fast i rørholderne.

6. Tænd for strømmen igen.

Med LED rør fra LEDHuset er det ikke nødvendigt at koble spolen ud for at minimere strømforbruget, fordi LED røret ikke belaster
spolen nævneværdigt. Forskellen i strømforbrug i et armatur med og uden spole er kun 0,5-1 watt med et 150 cm LED rør

Opsætning i armatur med både spole og kondensator samt armaturer med elektronisk HF spole.
Denne type armatur skal altid modificeres for at kunne fungere med single-end LED rør. Dels vil HF kredsløbet med tiden
ødelægge elektronikken i LED røret, og dels er det nødvendigt at føre fase og nul til kun den ene rørholder.

1. Sluk for strømmen til armaturet.

2. Tag det gamle lysstofrør ud (forsigtigt for at undgå brud og dermed forurening med de ekstremt giftige kviksølvdampe).

3. tag fatningen/rørholderens ledninger i den ene ende af armaturet og før direkte til nul og fase, så du nu har en armatur hvor
der kun er monteret nul og fase i den ene ende. Andre ledninger afmonteres fra nul og fase.

4. Sæt LED røret fast i rørholderne, så rørets strømførende ende sidder i den strømførende rørholder.
VEND DET RIGTIGT. Ellers sker der kortslutning, fordi de to stifter i den “døde” ende er indbyrdes forbundet.
Der er tydelig mærkning af “ L og N” i enden på røret.rørholderne.

5. Til sidst sættes en klistermærke på som fortæller at armaturet er ombygget til LED.
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