
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

Desligue a energia elétrica antes da instalação (ou quando realizar
manutenção/limpeza), evitando choque elétrico. 

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PLAFON TOWER
PENDENTE

Dicróica MR16
Ø72mm

Modelo Face A x B CFormato
(Largura x Comprimento) (Altura)

Quadrado Plana / Recuada

Redondo Plana / Recuada

72x72mm 112mm

112mm

D
(Comprimento máx. cabo)

1500mm

1500mm

A

C
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D D

Ø60x12mm

CANOPLA

Formato Dimensões
(Comprimento x Largura x Altura)

Quadrado

Redondo

60x60x12mm

Compa�vel apenas com modelo MR16. Não acompanha lâmpada.



Insira a porca no acoplamento sextavado do suporte de fixação, em
seguida, fixe o prensa cabo no suporte rosqueando-o à porca.

Passe o cabo elétrico pelo prensa cabo e faça a ligação com os fios da
rede elétrica. Verifique o comprimento do cabo para regular a altura 
do Plafon Tower Pendente, se for necessário, é possível cortar o cabo.

Posicione o suporte no local da instalação e marque os pontos de fu-
ração. Fure os pontos marcados com broca 6mm. Insira as buchas do
kit de fixação e prenda o suporte no local com os parafusos.

Coloque a canopla sobre o suporte e u�lize a trava do prensa cabo para
dar aperto no cabo.

Passe o cabo elétrico pelo prensa cabo e a tampa do Plafon Tower.
Com a porca, fixe o prensa cabo na tampa e posteriormente dê aperto
no cabo u�lizando a trava.
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Faça a isolação de 
toda a emenda sem
deixar fios expostos.



Obs: Os modelos de Face Recuada não possuem módulo de giro, nesse caso,
a lâmpada LED deverá ser encaixada diretamente no corpo do Plafon Tower.

Para os modelos de Face Recuada, encaixe primeiramente a lâmpada LED no 
acoplamento do corpo do Plafon Tower.
Cer�fique-se de que os trilhos do corpo e da tampa estão alinhados e pressione
o corpo contra a tampa para fazer o encaixe.

Obs: O Plafon Tower Face Plana Pendente pode ter o seu foco ajustado confor-
me a sua necessidade.

Conecte os fios do soquete ao cabo elétrico.

Encaixe a lâmpada LED no módulo de giro interno e conecte ao chicote
elétrico. A seguir encaixe o módulo de giro no Plafon Tower Face Plana.

Instale o Plafon Tower na tampa.

Ajuste o comprimento do cabo conforme a preferência e dê o aperto
final nas travas dos prensa cabos.
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Faça a isolação de 
toda a emenda sem
deixar fios expostos.
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