
LINEAR LIGHTING SYSTEM
NO FRAME

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
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PotênciaModelo

1000x25x23mm 1002x29x35mmLLS FLEX I NO FRAME 1M

LLS FLEX I NO FRAME 2M

-

1000x25x23mm 1002x29x35mm25W

2000x25x23mm

1000x25x23mm 1002x29x35mm

2000x25x23mm 2002x29x35mm50W

2000x25x23mm 2002x29x35mm-

Dimensões
(A x B x C) Nicho
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MANUAL DE INSTALAÇÃO
EM VÍDEO

50W

LLS FLEX II NO FRAME 1M 
1300lm 3000K 85-240V

LLS FLEX II NO FRAME 2M
2600lm 3000K 85-240V

LLS FLEX II NO FRAME 1M 
1300lm 4000K 85-240V

LLS FLEX II NO FRAME 2M
2600lm 4000K 85-240V

25W

2002x29x35mm



- 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.

1 Recorte o nicho no local a ser instalado para encaixar o Linear Lighi�ng System 
conforme as especificações da tabela localizada no verso deste manual.

*Somente para modelo LLS FLEX II.
**Verifique a solda de união das placas de LED, caso venha a romper, refaça a união com estanho.

Nota¹: Para Facilitar a limpeza, cobrir com fita adesiva a super�cie do LLS antes de aplicar o gesso, remova a fita após a 
instalação e faça a limpeza com pano úmido para remover os resíduos.
Nota²: Para um melhor resultado, a instalação deve ser realizada por um profissional capacitado.

OBS.: cada fonte suporta uma unidade de LLS FLEX II e uma ligação com acessório.
Nota¹: para o LLS FLEX I, a ligação elétrica fica condicionada ao modelo de fonte luminosa escolhida.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

LLS NO FRAME

NOTA

Cer�fique-se que a rede elétrica esteja desligada.
Ligue os fios de entrada da fonte na rede elétrica, em seguida, conecte as saídas da 
fonte “+” e “-” na Placa de LED nos respec�vos polos “+” e “-” conforme ligação elétrica 
abaixo:
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Remova a tampa lateral, o difusor e a placa de LED*, monte as molas conforme 
ilustração abaixo. Após recomponha os demais componentes. **

4 Aplique leve pressão nas molas e encaixe o LLS no nicho empurrando-o contra o teto. 
Alinhe a face do LLS com a super�cie do local de instalação.

RECOMENDAÇÕES

Cer�fique-se que o LLS se encontra na posição desejada e as molas estejam posicionadas 
corretamente, preencha toda a cavidade do perímetro com gesso para fixá-lo ao local de 
instalação. 

Para união de mais de um Linear Ligh�ng System, conecte os perfis com o auxílio dos 
pinos guia, conforme ilustração abaixo:
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Alinhar o perfil com a superfície.

Preencher todo o
perimetro com gesso


