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Montering av Nordgarden Ledlys

- -Et utemiljø å være stolt av
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Norgarden Ledlys
Norgarden Ledlys er et konsept av
høy kvalitet som er fleksibelt,
energibesparende og som har flott
design. Dette er et enkelt konsept
som en kan kople opp selv uten
hjelp av elektriker.

Systemet er basert på 12V med
trafo. Trafoen er på 60W og er stor
nok til å drifte ca 20 lamper. Den er
utstyrt med timer og fotocelle. Kan
ikke dimmes.

       1.  Fra trafoen kopler man til
 en kabel. Kabelen leveres i

 20 meters lengder og kan
 enkelt skjøtes. Kabelen
 legges så i uteområdet hvor
 man ønsker belysning.
 Lampen til kabelen festes
 på ønsket sted.

       2. Våre murer leveres med
 steiner som er ferdig borret
 for lyshull beregnet for
 innfelling for Norgarden
 ledlys.

       3.  Stein med lyshull samt alle
 enheter fra Nordgarden som
 vi fører i vårt sortiment har
 eget artikkelnr. hos oss.

       4. Vi anbefaler våre kunder å
 kjøpe startpakker, da
 startpakken i dette
 systemet er svært
 prisgunstig.

En startpakke består av
 trafo, 20 meter ledning,
 klips til kopling og 4 stk led-
 spot.

       5. I tillegg til startpakke kan
 en kjøpe enkeltvis enheter i
 systemet. Dette gjelder
 ledspot, trafo og 20 meter
 ledning. Alle enheter som vi
 fører i vårt sortiment er
 lagervare hos oss.
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Aas Betong AS har etterstrebet at all
informasjon i dette heftet skal være
riktig. Likevel finnes det en fare for
at heftet kan inneholde feil.

Heftet er ment som en veiledning,
og erstatter ikke entreprenør eller
selvbygger sitt ansvar for utførelsen
av arbeidet.

Reklamasjon
Leverandøren forbeholder seg rett til
å tilbakebetale kun produktets verdi
ved reklamasjon.

Kontakt alltid leverandøren før
vedtak vedrørende reklamasjon blir
godkjent.

Tlf: 71 26 60 40

Montering av ledlys
i forskalingsblokk
Mur av Aas forskalingsblokk skal
alltid støypes og armeres.

Ledlys må monteres i mur før en
fyller betong i blokkene. Ved
montering må en lage en sylinder
som tres inn gjennom hver
hullstein.

Sylinder må lages på byggeplass.
Her er sylinder laget av tykk papp.

Legg flexirør inn i muren som går ut
mot hver hullstein. Kabel skal i
etterkant tres gjennom dette røret.

Plasser godt med papp/papir inn i
sylinderen slik at sylinderen ikke
endrer fasong ved støyping av mur.

Muren fylles med betong. Stapp
betong med armeringsjern. Vær
ekstra forsiktig rundt sylindere og
fleksirør slik at disse ikke blir skadd.

Fjern sylinder etter at betongen har
herdet.

Tre kabel for ledspot gjennom
flexirørene og monter ledspot fra
utsiden av muren.


