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DE STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
www.steinel.de

AT Steinel Austria GmbH
Hirschstettner Strasse 19/A/2/2
AT-1220 Wien
Tel.: +43/1/2023470
info@steinel.at

CH PUAG AG
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888
info@puag.ch

GB STEINEL U.K. LTD.
25, Manasty Road · Axis Park
Orton Southgate
GB-Peterborough Cambs PE2 6UP
Tel.: +44/1733/366-700
steinel@steinel.co.uk

IE Socket Tool Company Ltd
Unit 714 Northwest Business Park
Kilshane Drive · Ballycoolin · Dublin 15 
Tel.: 00353 1 8809120
info@sockettool.ie

FR STEINEL FRANCE SAS 
ACTICENTRE - CRT 2 
Rue des Famards - Bât. M - Lot 3
FR-59818 Lesquin Cedex 
Tél.: +33/3/20 30 34 00
info@steinelfrance.com

NL Van Spijk B.V. 
Postbus 2
5688 HP OIRSCHOT
De Scheper 402
5688 HP OIRSCHOT
Tel. +31 499 571810
info@vanspijk.nl
www.vanspijk.nl

BE VSA Belgium
Hagelberg 29
BE-2440 Geel
Tel.: +32/14/256050
info@vsabelgium.be
www.vsabelgium.be

LU Minusines S.A. 
8, rue de Hogenberg
LU-1022 Luxembourg
Tél. : (00 352) 49 58 58 1
www.minusines.lu

ES SAET-94 S.L.
C/ Trepadella, n° 10 
Pol. Ind. Castellbisbal Sud
ES-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: +34/93/772 28 49
saet94@saet94.com

IT STEINEL Italia S.r.l.
Largo Donegani 2
IT-20121 Milano
Tel.: +39/02/96457231
info@steinel.it
www.steinel.it

PT F.Fonseca S.A. 
Rua Joao Francisco do Casal, 87/89
Esgueira, 3800-266 Aveiro - Portugal 
Tel. +351 234 303 900  
ffonseca@ffonseca.com
www.ffonseca.com

SE KARL H STRÖM AB
Verktygsvägen 4
SE-553 02 Jönköping
Tel.: +46 36 550 33 00
info@khs.se
www.khs.se

DK Roliba A/S
Hvidkærvej 52
DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 6593 0357 
www.roliba.dk

FI Oy Hedtec Ab
Lauttasaarentie 50
FI-00200 Helsinki
Puh.: +358/207 638 000
valaistus@hedtec.fi
www.hedtec.fi/valaistus

NO Vilan AS
Olaf Helsetsvei 8
NO-0694 Oslo
Tel.: +47/22725000
post@vilan.no
www.vilan.no

GR PANOS Lingonis + Sons O. E.
Aristofanous 8 Str.
GR-10554 Athens
Tel.: +30/210/3212021
lygonis@otenet.gr

TR SAOS Teknoloji Elektrik Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi
Halil Rıfat Paşa mahallesi
Yüzerhavuz Sokak  
PERPA Ticaret Merkezi A Blok  
Kat 5 No.313 
Şişli /   İSTANBUL
Tel.: +90 212 220 09 20
iletisim@saosteknoloji.com.tr
www.saosteknoloji.com.tr

CZ NECO SK, A.S.
Ružová ul. 111 · SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 45 67 10
neco@neco.sk
www.neco.sk

PL „LŁ“ Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
Byków, ul. Wrocławska 43
PL-55-095 Mirków
Tel.: +48 71 3980818
handlowy@langelukaszuk.pl
www.langelukaszuk.pl

HU DINOCOOP Kft
Radvány u. 24
HU-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064
dinocoop@dinocoop.hu

LT KVARCAS
Neries krantine 32
LT-48463, Kaunas
Tel.: +370/37/408030
info@kvarcas.lt

EE Fortronic AS
Tööstuse tee 10,
EE-61715, Tõrvandi,  
Ülenurme vald, Tartumaa
Tel.: +372/7/475208
info@fortronic.ee
www.fortronic.ee

SI ELEKTRO – PROJEKT PLUS D.O.O.
Suha pri Predosljah 12
SI-4000 Kranj
PE GRENC 2
4220 Škofja Loka
Tel.: 00386-4-2521645
GSM: 00386-40-856555
info@elektroprojektplus.si
www.priporocam.si

SK NECO SK, A.S.
Ružová ul. 111
SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 45 67 10
neco@neco.sk
www.neco.sk

RO Steinel Distribution SRL
505400 Rasnov, jud. Brasov 
Str. Campului, nr.1 
FSR Hala Scularie Birourile 4-7 
Tel.: +40(0)268 53 00 00 
www.steinel.ro

HR Daljinsko upravljanje d.o.o.
Bedricha Smetane 10
HR-10000 Zagreb
t/ 00385 1 388 66 77 
daljinsko-upravljanje@inet.hr
www.daljinsko-upravljanje.hr

LV Ambergs SIA
Brīvības gatve 195-16
LV-1039 Rīga
Tel.: 00371 67550740
www.ambergs.lv

BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
Бул. Климент Охридски № 68
1756 София, България
Тел.:  +359 2 700 45 45 4
info@tashev-galving.com
www.tashev-galving.com

RU REAL.Electro
109029, Москва 
ул. Средняя  
Калитниковская, д.26/27 
Tel:+7(495) 230 31 32 
info@steinel-russland.ru 
www.steinel-russland.ru

CN STEINEL China 
Rm. 25A Huadu Mansion
No. 828-838 Zhangyang Road
200122 Shanghai, PR China
Tel: +86 21 5820 4486
Fax: +86 21 5820 4212
www.steinel.cn
info@steinel.cn
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Textteil beachten!

Follow written instructions!

Suivre les instructions ci-après !

Tekstpassage in acht nemen!

Leggere attentamente le istruzioni!

¡Obsérvese la información textual!

Siga as instruções escritas 

Följ den skriftliga montageinstruktionen�

Følg de skriftlige instruktioner!

Huomioi tekstiosa!

Se tekstdelen!

Τηρείτε γραπτές οδηγίες!

Yazılı talimatlara uyunuz!

A szöveges utasításokat tartsa meg!

Dodržujte písemné pokyny!

Dodržiavajte písomné informácie!

Postępować zgodnie z instrukcją!

Respectați instrucțiunile următoare!

Upoštevajte besedilo!

Pridržavajte se uputa!

Järgige tekstiosa!

Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!

Pievērsiet uzmanību teksta daļai!

Соблюдать текстовую инструкцию!

Прочетете инструкциите!

遵守文字说明要求!

!

150°

80°

15
5

~ 3,5 m
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2 - 1000 Lux10 sec. - 15 min.
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Falha Causa Solução
Projetor LED sem tensão n  Proteção disparou, não ligado, 

ligação interrompida

n  Curto-circuito

n  Rearme ou substitua o fusível,  
ligue o interruptor de rede, verifique o 
condutor com um multímetro 

n  Verifique as conexões
O projetor LED não se 
acende

n  Durante o regime diurno a regulação 
crepuscular está ajustada para o 
regime noturno

n  Interruptor de rede DESLIGADO
n  Proteção disparou

n  Área de deteção ajustada incorreta-
mente

n Reajuste

n  Ligue
n  Rearme ou substitua o fusível; se 

necessário, verifique a ligação 
n  Reajuste

O projetor LED não se 
apaga

n  Movimento constante na área de 
deteção

n  Examine a área e eventualmente 
reajuste ou cubra com obturador

O projetor LED está sempre 
a acender/apagar

n  Encontram-se animais em movimento 
dentro da área de deteção

n  Gire o detetor mais para cima ou tape 
determinadas partes, mude a área ou 
tape segmentos

O projetor LED acende-se 
inadvertidamente

n  O vento agita árvores e arbustos na 
área de deteção

n  São detetados automóveis a passar 
na estrada

n  Alteração térmica súbita devido a 
influências climatéricas (vento, chuva, 
neve) ou ar evacuado de ventiladores, 
janelas abertas

n  Projetor LED oscila (mexe-se) por ex. 
devido a rajadas de vento ou chuva 
forte

n  Modifique a área

n  Modifique a área

n  Modifique a área, mude para outro 
local de montagem

n  Monte o projetor LED numa base 
firme

11� Dados técnicos
Dimensões (l × a × p) 155 × 215 × 170 mm
Potência 20,5 W /1760 Im / 86 Im/W
Tensão de rede 220-240 V, 50/60 Hz
Temperatura de cor 4000 K (branco neutro)
Vida útil dos LEDs 50000 horas (L70B10)
Ângulo de abertura do detetor 240° com ângulo de abertura de 180°
Orientação da unidade de detetores ± 80°
Margem de orientação do projetor horizontal ± 40°

+ 110° até -40° na vertical
Ajuste do tempo 10 s - 15 min
Regulação crepuscular 2 - 1000 Lux
Alcance máx. 12 m
Grau de proteção / Resistência aos choques IP 44 / IK 03
Área de projeção do projetor aprox. 240 cm²
Intervalo de temperatura -10°C até 30°C

12� Falhas de funcionamento

SE

1� Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och  förvara det 
väl!
 – Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar 

av texten, bara med vårt samtycke. 
 – Ändringar som görs pga den tekniska utveckling-

en, förbehålles.
 
Symbolförklaring

!  Varning för fara!

...
  Hänvisning till textställen i  dokumentet�

2� Allmänna säkerhetsanvisningar

!
Bryt spänningen före alla arbeten på 
produkten!

•  Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. 
Bryt strömmen och fastställ med spänningspro-
vare att alla parter är spänningslösa.

• Vid installationen av denna produkt, handlar det 
om arbeten på nätspänningen och måste därför 
genomföras professionellt enligt respektive län-
ders installationsföreskrifter och anslutningskrav.  
(t. ex. DE - VDE 0100, AT - ÖVE/ÖNORM E 
8001-1, CH - SEV 1000)

• LED-strålkastaren måste monteras vågrätt 
(± 15°) stehen.

• LED-strålkastaren lämpar sig endast för vägg-
montage, inte för takmontage.

• Strålkastarens kåpa blir het under driften. Rikta in 
LED-panelen sedan den svalnat.

• Reparationer får bara genomföras i en auktorise-
rad verkstad.

3� LS 150 LED

Ändamålsenlig användning
 – LED-strålkastare avsedd för väggmontage både 

inom- och utomhus.
 – Fritt svängbar LED-panel och rörlig sensor.

LED-strålkastaren är utrustad med en 240° 
pyrosensor som känner av den osynliga värmestrål-
ningen från kroppar i rörelse (människor, djur, etc.). 
Den registrerade värmestrålningen omvandlas på 
elektronisk väg och tänder strålkastaren. Vär-
mestrålningen registreras inte genom olika hinder, 
som t.ex. väggar eller glasrutor.

Innehåll (bild 3�1)
Lamphuvudets svängområde (bild 3�2)
Mått (bild 3�3)
Översikt över enheter (bild 3�4)
A  LED strålkastarhuvud
B  Kåpa
C  Väggfäste
D  Sensor
E  Täckring
F  Efterlystid
G Skymningsinställning

4� Elektrisk installation

För att uppnå den angivna räckvidden på 12 m, bör 
montagehöjden vara ca 2 m. Montera strålkastaren 
på ett fast underlag för att undvika felkopplingar.

Anslutningsledningen består av en 2- eller 3-ledare.
L = Fas (oftast svart eller brun)
N = Neutralledare (oftast blå)
PE = Skyddsledare (grön/gul) 

Kopplingsschema (bild 4�1)

Viktigt: En förväxling av anslutningarna kan leda 
till kortslutning i enheten eller i säkringsskåpet. I ett 
sådant fall måste de enskilda kablarna identifieras 
och monteras på nytt. I nätanslutningens matar-
ledning kan naturligtvis en brytare monteras för 
till- och frånkoppling.

Anmärkning: Ljuskällan i denna armatur får endast 
bytas ut av tillverkaren eller av en av tillverkaren 
auktoriserad servicetekniker eller av en annan 
person med jämförbar kvalifikation.

Utanpåliggande kabeldragning
För den utanpåliggande kabeldragningen finns det 
två kabelskor nedtill på montageplattan. Bryt av 
den ena kabelskon. Förslut kabelöppningen på 
montageplattan med pluggen. Slå in pluggen och 
dra igenom kabeln. När kablarna har dragits, kan 
montageplattan skruvas fast och anslutning ske. 
(bild 5�7)

5� Montage

• Kontrollera samtliga delar med avseende på 
skador.

• Är produkten skadad får den inte tas i bruk.
• Välj en lämplig montageplats med hänsyn till 

räckvidden och rörelsedetekteringen. (bild 5�1)
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Gäller endast EU-länder:
Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta 
elektriska och elektroniska apparater och dess 
omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta 
elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning. 

10� Tillverkargaranti

Denna Steinel-produkt är tillverkad med störs-
ta noggrannhet. Den är funktions- och säkerhets-
testad enligt gällande föreskrifter och har därefter 
genomgått en stickprovskontroll. Steinel garante-
rar felfritt tillstånd och felfri funktion. Garantin gäller 
i 36 månader från inköpsdagen. Vi åtgärdar brist-
fälligheter orsakade av material- eller tillverkningsfel. 
Garantin uppfylls genom reparation eller utbyte av 
bristfälliga delar efter vårt val. Garantin omfattar inte 
slitage och skador orsakade av felaktigt hanterande 
eller bristande underhåll och skötsel av produkten. 
Följdskador på främmande föremål ersätts ej.

Garantin gäller endast då produkten, som inte får 
vara demonterad, sändes väl förpackad med be-
skrivning av felet och fakturakopia eller kvitto (in-
köpsdatum och stämpel) till vår representant eller 
lämnas till inköpsstället.

Reparationsservice:
Kontakta närmaste serviceställe för reparationer ef-
ter garantitidens utgång eller vid bristfälligheter som 
inte omfattas av garantin.

• Den säkraste rörelsebevakningen uppnås när 
strålkastaren monteras i rät vinkel mot rörelserikt-
ningen och inga hinder finns i vägen för sensorn 
(t.ex. träd, murar etc.). (bild 5�2/5�3)

Montageordning
• Lossa säkringsskruven (bild 5�4) och lossa ar-

maturhuset (B) från vägghållaren (C). (bild 5�4)
• Stäng av strömförsörjningen. (bild 5�5)
• Markera borrhålen. (bild 5�5)
• Borra hål och sätt i dymlingar. (bild 5�6)
• Sätt i tätningsplugg.

 – Kabel infällt montage (bild 5�6)
 – Utanpåliggande kabel (bild 5�7)

• Anslut nätkabeln. (bild 5�8)
• Sätt fast armaturhuset på väggfästet. (bild 5�9)
• Skruva i säkringsskruven. (bild 5�9)
• Slå till spänningen. (bild 5�9)

6�  Funktionen

Fabriksinställningar:
Efterlystid: 10 sekunder
Skymningsinställning: 1000 lux

Alla funktioner kan ställas in när täckringen är 
avdragen�

Tidsinställning (efterlystid) (bild 6�1/F)
Armaturens önskade efterlystid kan steglöst ställas 
in från ca 10 sek. till max. 15 min. Varje registrerad 
rörelse som sker innan denna tid löpt ut, startar 
tiduret på nytt.

Anvisning: Efter varje gång som armaturen har 
släckts avbryts rörelsebevakningen i ca 1 sekund.

Först efter att denna tid har gått ut, kan lampan
 tändas igen vid rörelse. För inställningen av bevak-
ningsområdet och för funktionstestet, rekommen-
deras den kortaste tiden.

Skymningsnivå (aktiveringsnivå) (bild 6�1/G)
Lampans aktiveringsnivå kan steglöst ställas in 
mellan ca 2–1000 lux.
 – Ställskruven på  = drift i dagsljus  

(oberoende av ljusstyrka)
 – Ställskruven på  = skymningsdrift (ca 2 lux)

För inställningen av bevakningsområdet och för 
funktionstestet i dagsljus, måste ställskruven stå 
på .

Observera: På grund av sensorns långa räckvidd, 
kan vid inställning av bevakningsområde objekt 
som värmts upp av solen, utlösa oönskade kopp-
lingar av LED strålkastaren (t.ex. bilar).

Vi rekommenderar därför att genomföra inställning-
en av bevakningsområdet i skymningen.

Självtest
Efter att väggfästet är monterat och nätanslutning-
en är genomförd, kan LED strålkastaren tas i bruk. 
Elektroniken genomför samtidigt en självtest under 
ca 1 minut. Därefter är sensorn aktiv.

7� Inställning av räckvidden

Bevakningsområdet kan optimeras, allt efter behov. 
De bifogade täckskydden är till för att täcka över 
önskat antal linssegment resp. individuellt förkorta 
räckvidden. På så vis undviks oönskade detekte-
ringar pga. exempelvis bilar, förbipasserande osv. 
(bild 7�1) 

Täckskyddet kan delas av eller klippas längs 
de lodräta och vågräta markeringarna. Efter att 
täckringen tagits av kan dessa placeras upptill på 
sensorlinsen. Därefter sätts täckringen på igen så 
att täckskydden sitter fast ordentligt (bild 7�2-7�4).

Genom att vrida på sensorhuset ± 80° kan en 
fininställning göras.

8� Drift/skötsel

Strålkastare i serie LS är inte avsedda för professi-
onella tjuvlarm, eftersom de inte uppfyller de krav 
som ställs mot åverkan och sabotage. 
Väderleksinflytanden kan påverka LED strålkas-
tarens funktioner. Kraftiga vindbyar, snöfall, regn- 
och hagelskurar kan få ljuset att tändas oönskat, 
eftersom det inte går att skilja mellan de plötsliga 
temperaturskillnaderna och personer. 

Bevakningslinsen kan rengöras med en fuktig trasa 
(utan rengöringsmedel).

9� Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste läm-
nas in till miljövänlig återvinning.

Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

TILLVERKAR1 3 5Å R S

SE

GARANTI
TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

TILLVERKAR
Å R S
GARANTI

Mått B × H × D 155 × 215 × 170 mm
Effekt 20,5 W /1760 Im / 86 Im/W
Spänning 220-240 V, 50/60 Hz
Färgtemperatur 4000 K (neutralvit)
LED-livslängd 50000 timmar (L70B10)
Sensorns bevakningsvinkel 240° med 180° öppningsvinkel
Sensorenhetens rörlighet ± 80°
Strålkastarens rörlighet horisontellt ± 40°

vertikalt +110° till -40°
Efterlystid 10 sek. - 15 min.
Skymningsinställning 2 – 1000 lux
Räckvidden max. 12m (ej rörelse rakt emot sensorn)
Skyddstyp / Slagtålighet IP 44 / IK 03
Strålkastarens projekterade yta ca 240 cm²
Temperaturområde -10°C till 30°C

11� Tekniska data
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Störning Orsak Åtgärd
LED-strålkastaren utan spänning n  Säkring har utlöst, inte påkopp-

lad, strömförsörjning avbruten

n  Kortslutning

n  Slå till säkringen, byt ut;  
slå till spänningen;  
testa med spänningsprovare 

n  Kontrollera anslutningarna
LED-strålkastaren tänds inte n  vid dagsljusdrift, skymningsin-

ställningen står på nattdrift
n  Nätbrytare FRÅN
n  Säkring har utlöst 

n  Bevakningsområdet felinställt

n Justera inställningen

n  Tillkoppla
n  Slå till säkringen, byt ut; kontroll-

era evtl. anslutningen
n  Justera inställningen

LED-strålkastaren släcks inte n  Ständig rörelse i bevakningsom-
rådet

n  Kontrollera området och 
omjustera evtl. eller täck över

LED-strålkastaren tänds/släcks 
ständigt

n  Djur rör sig inom bevaknings-
området

n  Vrid sensorn högre upp eller 
täck över den målinriktat; ändra 
området eller täck över

LED-strålkastaren tänds oönskat n  Vinden får träd och buskar att 
röra sig inom bevakningsområ-
det

n  Rörelser från bilar ute på gatan
n  Plötsliga temperaturförändringar 

p.g.a. vädret (vind, regn, snö) 
eller luft från fläktar, öppna 
fönster

n  Strålkastaren svänger (rör sig) 
t.ex. på grund av vindbyar eller 
stark nederbörd

n  Ändra bevakningsområdet

n  Ändra bevakningsområdet
n  Ändra bevakningsområde eller 

flytta sensorn

n  Montera strålkastaren på ett 
stabilt underlag

12� Driftstörningar DK

1� Om dette dokument

Læs det omhyggeligt, og gem det!
 – Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, også i uddrag, 

kun med vores tilladelse. 
 – Vi forbeholder os ret til ændringer af hensyn til 

den tekniske udvikling.
 
Symbolforklaring

!  Advarsel mod farer!

...   Henvisning til tekststeder i dokumentet�

2� Generelle sikkerhedsanvisninger

!
Afbryd spændingstilførslen, før der 
arbejdes på enheden!

•  Ved montering skal spændingen til den el-led-
ning, der skal tilsluttes, være afbrudt. Sluk derfor 
først strømmen, og kontrollér med en spændings- 
tester, at spændingen er afbrudt.

• Ved installationen af denne enhed arbejdes der 
med netspænding. Dette arbejde skal derfor 
udføres fagligt korrekt efter de landespecifikke 
installationsforskrifter og tilslutningsbetingelser  
(f.eks. DE - VDE 0100, AT - ÖVE/ÖNORM E 
8001-1, CH - SEV 1000).

• LED-projektøren skal anbringes i vandret position 
(± 15°).

• LED-projektøren er kun beregnet til vægmonte-
ring, ikke til loftmontering.

• Projektørens hus bliver varmt under brugen. 
LED-panelet må først indstilles, når det er  
kølet af.

• Reparationer må kun udføres på autoriserede 
værksteder.

3� LS 150 LED

Korrekt anvendelse
 – LED-projektør til indendørs og udendørs væg-

montering.
 – Frit drejeligt LED-panel og bevægelig sensor.

LED-projektøren er udstyret med en 240°-py-
ro-sensor, der registrerer den usynlige varme-
udstråling fra genstande (mennesker, dyr, etc.), 
der bevæger sig. Den registrerede varmestråling 
omsættes elektronisk og tænder projektøren. 

Ved forhindringer som f.eks. mure eller vinduer 
registreres der ingen varmestråling.

Leveringsomfang (fig� 3�1)
Svingområde for projektørens hoved (fig� 3�2)
Produktmål (fig� 3�3)
Oversigt over enheden (fig� 3�4)
A  LED-projektørhoved
B  Hus
C  Vægbeslag
D  Sensor
E  Ringafdækning
F  Tidsindstilling
G  Skumringsindstilling

4� Elektrisk installation

For at nå den angivne rækkevidde på 12 m skal 
monteringshøjden være på ca. 2 m. Monter enhe-
den på et fast underlag for at undgå fejlaktivering.

Netledningen består af en 2- eller 3-leder ledning:
L = fase (oftest sort eller brun)
N = nulleder (oftest blå)
PE = jordledning (grøn/gul) 

Tilslutningsdiagram (fig� 4�1)

Vigtigt:  
Ombytning af tilslutningerne fører senere til kort-
slutning i enheden eller i sikringsskabet. I så fald 
skal de enkelte ledninger identificeres og monteres 
på ny. Der kan selvfølgelig monteres en afbryder i 
nettilførselsledningen til at tænde og slukke.

Bemærk:  
Denne projektørs lyskilde må kun udskiftes af 
producenten eller af en servicetekniker, der er 
autoriseret af producenten, eller af en person med 
tilsvarende kvalifikationer.

Synlig ledningsføring
Der er anbragt to lasker forneden på monterings-
pladen til brug ved synlig ledningsføring. Knæk 
en af de to lasker af. Luk monteringspladens led-
ningsåbning med tætningsproppen. Gennembryd 
tætningsproppen, og før ledningen igennem. Når 
ledningen er ført igennem, kan monteringspladen 
skrues på, og ledningen kan tilsluttes (fig� 5�7)�




