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It´s up to you – we just make it easier. Side 1 

 

 
                     
                             
 
 Kan monteres direkte i godkendt isolationsmateriale med: 12v Max. 20W. 
 
 Lukket forbindelses rum med 5 polet klemmerække, godkendt til fastinstallation 

og videresløjfning. 
 

 Der skal anvendes et installationskabel som er minimum 70 grader 
varmebestandigt. 
 

 Anvend altid lyskilder med aluminium reflektor eller LED max. 5w. 
 

 Udskæringsmål:   79 mm.   
 
 
 

 

 

             

EAN nr:  
5704026 005616 
 

 
 
 

 
 

 Materiale: Stål 
 Justerbar fjederafstand  
 Til Ø51 mm. lyskilde 
 Kun til indendørs  brug  
 IP21  
 M-WH = Mat hvid 

 

 

             
 
 

 

             
 
 

EAN nr:  
5704026 005623 
 

 
 
 

EAN nr:                     
5704026 005654 

 

 

 
 

 Materiale: Stål 
 Justerbar fjederafstand 
 Til Ø51 mm. lyskilde 
 Kun til indendørs  brug  
 IP21  
 S-NI = Børstet stål 

 
 
 

 
 

 Materiale: Aluminium alloy 
 Justerbar fjederafstand 
 Til Ø51 mm. lyskilde 
 Kun til indendørs  brug  
 IP21  
 M-WH = Mat hvid 

 

              

EAN nr:  
5704026 005661 
 

 
 

 
 

 Materiale: Aluminium alloy 
 Justerbar fjederafstand 
 Til Ø51 mm. lyskilde 
 Kun til indendørs  brug  
 IP21  
 S-NI = Børstet stål 

                  
Leveres excl. lyskilde 
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It´s up to you – we just make it easier. Side 2 

Opsætning: 
Der skal anvendes et kopbor Ø79 mm. 
 
IP 21 godkendt. Må anvendes i baderum med minimum 
loftshøjde på 2.250 mm. 
 
Ved montering i isolationsmateriale skal der som minimum 
anvendes 70° grader varmebestandigt kabel.  
 
Det lukkede forbindelsesrum er godkendt til fastinstallation, og 
videresløjfning. 
 
Ved montering med anlæg mod damspærren, skal denne 
leverandørs forskrifter overholdes.  
 
De justerbare fjedre placeres efter loftstykkelsen. 
 
Silikone- ringen styre indsatsen ved opsætning, og reducere 
varmeudviklingen i og omkring loftspladen, samt lufttabet 
gennem udskæringshullet.  
 
Husk! at foretage prøveboring i tilsvarende materiale inden 
opsætning. 
 
Installationsadresse:                         DATO:      /       - 20 
 
 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
Vi har anvendt følgende kabel: 
 Varmebestandigt til 70˚ 
 Varmebestandigt til 90˚ 
 Varmebestandigt til 120˚ 
 
Vi har installeret Easy2Setup® type: 
 Mat hvid Round EAN nr.  5704026   
 Børstet stål Round EAN nr.  5704026   
 Mat hvid Square EAN nr. 5704026   
 Børstet sål Square EAN nr. 5704026   
 
 12v installation 
 230v installation  
 
Vi har anvendt følgende lyskilder: 
 EAN nr.  

 
 EAN nr.  

 
 
Øvrig tekst. 
 
 

 
230v. installation: 
EAN nr. 5704026 005517 + 005524 / 005555 / 005562 
12v. installation: 
EAN nr. 5704026 005616 + 005623 / 005654 / 005661 
 
 
 

 
 
INFORMATION TIL BEBOERNE PÅ ADRESSEN 
 
I dette hus er der monteret Easy 2-Setup® indbygnings 
armatur med på- monteret down light. 
 
Easy 2-Setup® er et sikkerhedsprodukt som effektivt 
reducerer varmen fra lyskilderne ud mod de øvrige 
bygningsmaterialer. 
 
I tilfælde af brand, forhindre Easy 2-Setup® ilden i at sprede 
sig øjeblikkeligt til de øvrige bygningsdele. 
 
Ved udskiftning af lyskilde/er bedes I være opmærksomme 
på følgende:  
Der må IKKE anvendes Cool Beam lyskilder, og volt og watt 
må ikke overstige det som er angivet i denne meddelelse, og 
i øvrigt anført på side- og front af down lighten. 
 
Ved brug af halogen lyskilder skal denne være med 
aluminiums reflektor, og følgende tekst skal derfor være 
påtrykt 

ALUMINIUM REFLECTOR  
 
DAXTOR® har ingen erstatningspligt for andre LED lyskilder 
end eget fabrikat.  Ved anvendelse af LED lyskilder bedes I  
være opmærksomme på hvor høj en overflade temperatur 
den pågældende LED lyskilde kan tåle. Ved anvendelse af 
f.eks. 5 watt, bliver overfladetemperaturen på lyskilden ca. 
85⁰ celsius.  

63 mm. 

 165 mm. 


