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Guia de Instalação 

ANTES DE INICIAR

Guarde estas Instruções

Ferramentas e Componentes 
Necessários:

Leia cuidadosamente estas instruções.

Utilize somente de maneira informada pelo fabricante. 
Caso tenha alguma pergunta, contate o fabricante.

• Chave de fenda com cabeça Philips.
• Conduítes de passagem aprovados pelas normais locais.
• Conectores de torção aprovados pelas normais locais.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO RISCO  DE INCÊNDIO 

• Desligue a energia antes da inspeção, instalação 
e remoção.

• Aterre adequadamente a caixa de alimentação 
elétrica.

• Siga todos os códigos de instalação elétrica locais.
• Utilize somente cabeamento aprovado pela UL ou IEC para conexões internas/

externas.
 Bitola mínima 18 AWG (0,75 mm2).
•

Luminárias LED Lumination™

AVISO

imagination at work

Requisitos Elétricos
• O transformador do LED deve ser alimentado com 

120-277 VCA, 50/60 Hz e conectado a um circuito 
individual adequadamente aterrado, protegido por um 
disjuntor de 15 a 20 amperes. Utilize um condutor de 
alimentação com capacidade mínima de 75ºC.

Instruções de Aterramento 
• O aterramento e a conexão do sistema em geral 

deverá ser feito em conformidade com as normas de 
aterramento locais.

Preparação do Cabeamento Elétrico

Série BT22 Série BT14 & BT24
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Instalação do Produto

Cuidadosamente desembale o produto e faça uma inspeção adequada para verificar defeitos 
antes da instalação. Use luvas de proteção para evitar que sujeira e óleo sejam depositados na 
luminária.

Série BT22

Série BT22

PRECAUÇÃO

Série BT14 & BT24

Série BT14 & BT24

Instale a luminária no teto em seu espaço reservado.

Nota: As luminárias devem ser fixadas seguramente em sua moldura no teto através de parafusos, 
porcas ou rebites. Também são permitidos a utilização de clipes certificados pela UL identificados 
para este(s) tipo(s) de moldura(s) e luminária(s).

Quando utilizar parafusos, porcas ou rebites, 
tome cuidado para evitar a perfuração da caixa 
elétrica.

33

Suportes de Segurança Opcionais Suportes de Terremoto Opcionais

Suportes de Segurança Opcionais: Fixe os suportes de segurança em formato “L” fornecidos em cada 
canto na parte de trás da luminária. Pendure a luminária através dos orifícios dos suportes com cabo.
Suportes de Terremoto Opcionais: Posicione quatro suportes em ambas as extremidades dos dois 
lados maiores da luminária. Pressione os suportes para prender ao perfil.

Fixe 4 suportes Fixe 4 suportes
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Conexões Elétricas

Remova a tampa da caixa elétrica. Remova o fechamento lateral para entrada dos cabos CA. 
Instale encaixes elétricos nos furos do fechamento lateral para proteção dos fios.

Esta luminária está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. Seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este produto 
não pode causar interferência prejudicial, e (2) este produto deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar 
funcionamento indesejado. Esta Classe RFLD [A] está em conformidade com o padrão canadense ICES-003.

Nota: Este equipamento foi testado e alcançou os limites de conformidade em aparelhos digitais da Classe A, nos termos da Parte 15 das Regras FCC. 
Estes limites são desenvolvidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento for operado em ambiente 
comercial. Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de rádio-frequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de 
instrução, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. O funcionamento deste equipamento em uma área residencial pode causar 
interferência prejudicial, em tal caso o usuário será obrigado a corrigir a interferência às suas próprias custas.

Conecte o cabo CA aos cabos de entrada preto (linha) e branco (neutro) do transformador LED 
utilizando conectores de torção 18-14AWG. 

Linha CA Linha CA

Cabos de
aterramento

Terra

Recoloque a tampa da caixa elétrica.
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Para a Série BT22: Conecte o fio terra ao cabo verde de aterramento.
Para as Séries BT14 & BT24: Conecte o fio terra ao cabo verde de aterramento e ao cabo de 
aterramento do transformador.




