
ACESSÓRIOS PARA
LINEAR LIGHTING SYSTEM

MANUAL DE INSTALAÇÃO

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

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

- Contrate mão de obra especializada para a instalação;
- Não u�lize em áreas expostas à umidade ou totalmente vedadas;
- O uso do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na perda da garan�a.
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Modelo

T EMBUTIR 150 90 35

T SOBREPOR 150 90 25

90° EMBUTIR 90 90 35

90° SOBREPOR 90 90 25

CRUZETA EMBUTIR 150 150 35

CRUZETA SOBREPOR 150 150 25

CONEXÃO TETO-PAREDE 32 32 25

Dimensões(mm)
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CONEXÃO

LLS PARA EMBUTIR

LLS PARA SOBREPOR

CONEXÃO TETO-PAREDE

Acessório 90° Acessório “T”Acessório Cruzeta

2 Com a rede elétrica desligada, faça a ligação das Placas de LED de acordo com as 
polaridades “+” e “-” respeitando as instruções de cada acessório, conforme abaixo:

NOTA¹: deve-se respeitar uma ligação por 
unidade de LLS FLEX.
NOTA²: faça a ligação elétrica dos modelos 
de sobrepor após a fixação do acessório. 
NOTA³: para o LLS FLEX I, a ligação elétrica 
fica condicionada ao modelo de fonte 
luminosa escolhida.

1 Monte a mola em uma das extremidades do acessório conforme figura abaixo:

1 U�lize os pinos de conexão que acompanham o acessório para fazer a ligação no LLS 
Flex, conforme figura abaixo:

2 Recorte o nicho no local a ser instalado para encaixar o acessório conforme as 
especificações abaixo:
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1 Para fixação, faça a furação no local a ser instalado seguindo as especificações abaixo: 

1 U�lize a conexão Teto-Parede para conexões 90° entre 
super�cies dis�ntas, como paredes, tetos ou pisos.

Remova as tampas dos LLS FLEX e faça a conexão entre eles 
conforme a ilustração ao lado.

Vale lembrar que o conector Teto-Parede funciona tanto para 
os modelos de LLS Flex para Sobrepor ou para Embu�r.

Em seguida, insira as buchas no local da furação, remova o difusor do acessório, desloque a 
placa de LED para o lado até encontrar a furação, insira o parafuso e finalize a montagem. 

Acessório 90° Acessório “T”Acessório Cruzeta
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3 Posicione as duas molas para cima em um ângulo de 90°. Em seguida insira o acessório 
na cavidade recortada. 

Obs: Atente para o 
limite máximo de 
inclinação da mola ao 
instalar.
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