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Керівництво по безпечному монтажу і експлуатації 

Трекові світлодіодні світильники - бездоганний варіант освітлення для торгових приміщень, бутиків, барів, ресторанів, магазинів, 
підсвічування вітрин.  
Джерелом світла служать світлодіоди  типу SMD. 

1. Загальні вказівки 

 Перед встановленням і підключенням до електричної мережі уважно вивчіть дане «Керівництво з експлуатації». 

 При купівлі світильника необхідно перевірити відсутність зовнішніх пошкоджень, комплектність та працездатність . 

 Трековий світильник повинен встановлюватись та експлуатуватись всередині приміщення, з температурою навколишнього 
середовища +5°…+40°. 

2. Вимоги з безпеки 
Ви придбали світильник, який повністю відповідає вимогам СНД, Євросоюзу, правила СЕ і всім міжнародним нормам.  

 Перед початком монтажу або профілактики відключіть напругу в мережі. Монтаж на електричні під’єднання дозволяється 
проводити тільки фахівцям! 

 Світильник відповідає вимогам для встановлення на поверхню  з нормально займистого матеріалу. 

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати несправний світильник, або світильник з відсутніми елементами конструкції. 

 Категорично заборонено переміщення світильника по треку, зміни напрямку світла або обслуговування у включеному стані 
системи. 

Виробник та постачальник не несуть відповідальність за тілесні ушкодження, а також, за будь-яку шкоду, що виникли в результаті 
неправильного монтажу та експлуатацію світильника. Забороняється розбирати світильник. 
                                                                                    3. Інструкція з монтажу 
Дані світильники  монтуються за допомогою шинопровода, тому , спочатку потрібно змонтувати  шинопровід  на стелі/стіні.   
1). Монтаж врізного профіля (шини) TRL081-083 для магнітного трека (мал.1). 
Підготовка 
Профіль магнітного трека спеціально розроблений для простого і надійного монтажу в стелю / стіну з гіпсокартону. Мінімальна глибина 
врізки 34мм, яка виключає втрату корисної висоти стелі або площі приміщення. 
Монтаж здійснюється в 3 етапи:  
- До стелі кріпиться профіль на необхідній висоті, яка забезпечить в подальшому загальну висоту стелі в приміщенні, враховуючи  
товщину гіпсокартону 9 мм. Відстань між профілями повинна становити 47 мм для того, щоб між ними можна було вільно розмістити 
магнітний трек. Після цього монтуємо магнітний профіль і кріпимо його за допомогою саморізів кожні  900 мм по довжині профілю. 
-Після того, як вся система з магнітних треків і з'єднувачів була надійно закріплена, переходимо до монтажу гіпсокартону. Гіпсокартон 
товщиною 9мм накладається зверху магнітного трека на монтажну площину і кріпиться стандартними саморізами. 
3.Після монтажу гіпсокартону по всій площині стеля або стіна покривається стандартним шаром шпаклівки під чистову обробку.  
2). Монтаж накладного профіля (шини) TRL091-093 для магнітного трека(мал.2). 
Виконуємо підготовку ділянок шинопровода для монтажу. Для цього підбираємо профіль необхідної довжини, проводимо їх підгонку 
шляхом обрізання. Ріжуть профіль торцевої пилкою з колом, яким можна працювати по алюмінію, або ж звичайною ручною пилкою по 
металу. 
Монтаж накладного магнітного трека на поверхню стелі можна проводити безпосередньо за допомогою шурупів, саморізів, болтів та 
інших кріпильних елементів або з допомогою скоби кріплення до стелі чи стіни. 
Ділянки конструкції з'єднуються за допомогою конекторів. 
Після з'єднання ділянок виконуєтся перевірка конструкції на лінійність і надійність з'єднань, обжимаються болти коннектора та 
виконуємо обтиск болтів контактів, подаємо живлення.  
З'єднання магнітних  треків 
1) Лінійне з'єднання(мал.3) 
Магнітні  треки сполучаються  між собою за допомогою  з'єднувача TRL020. 
Для забезпечення надійного з'єднання необхідно обрізати струмопровідні елементи з кожного боку треку на 5 мм, а для електричного  
з'єднання використовуйте струмоведучий модуль TRL018. 
2) З'єднання під кутом 90° в одній площині. 
Стикування двух профілів під кутом 90° в одній площині виконується за допомогою кутового з'єднувача TRL021 (для накладного профіля, 
мал.4) чи TRL031 (для врізного профіля, мал.5), який має довжину кожного боку 100мм.  
Спочатку зістикуйте профіль  і кутовий з'єднувач, після чого зафіксуйте конструкцію гвинтами. 
Для забезпечення безпечного і надійного з'єднання необхідно обрізати струмопровідні елементи з кожного боку профіля на 5 мм, а для 
електричного з'єднання використовуйте кутовий струмоведучий модуль TRL019(мал.6). 
3) З'єднання з кутом 90° з переходом стеля/стіна і стіна /стіна. 
Стикування двох профілів під кутом 90°  відбувається за допомогою кутового з'єднувача, який може бути як з внутрішнім кутом для 
переходу стеля / стіна (TRL022 для накладного профіля, мал.7 чи TRL032 для врізного профіля, мал.8), так і з зовнішнім для переходу з 
однієї стіни на іншу (TRL023 для накладного профіля, мал.9 чи TRL033 для врізного профіля, мал.10). 
Спочатку зістикуйте профіль  і кутовий з'єднувач, після чого зафіксуйте конструкцію гвинтами. 
Для забезпечення безпечного і надійного з'єднання необхідно обрізати струмопровідні елементи з кожного боку треку на 5 мм, а для 
електричного з'єднання використовуйте кутовий струмоведучий модуль TRL019 (мал.6). 
 Після монтажу профілю, необхідно його підключити до джерела живлення. Для цього потрібно провід живлення (TRL016 або TRL017) 
підключити до трансформатора (TRL010-013) відповідної потужності. 
Після підключення профілю до джерела живлення, можна встановлювати світлові модулі. Вони фіксуються за допомогою потужних 
магнітів, тому, його легко переміщати по всій довжині профілю однією рукою. 
На  мал.11  схематично показано підключення світильників серії TRL004 та мал. 12 для моделей серії TRL005. 
Увага: Максимальне навантаження однієї групи світильників, підключених одним провідом живлення - 300Вт. При необхідності 
більшої потужності-додайте провід живлення. 
Магнітний профіль поставляється довгою 1м, 2м і 3м. Але конструкція дозволяє різати його в будь-якому місці, за умов: 
-кут різу повинен бути 90°. 



- необхідно обрізати струмопровідні елементи з кожного боку профіля на 5 мм. 
 
Догляд та утримання. Світильник необхідно чистити після відключення його від джерела електроенергії, і попередньо охолодивши. 
Радимо користуватися тільки чистою і вологою тканиною без використання чистячих засобів. Після чищення світильник повинен 
висохнути. 
Джерело світла цього світильника є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінено в разі виявлення браку виробу. 
Виробник залишає за собою право вдосконалювати конструкцію, змінювати дизайн, що може не знайти відображення в цій 
інструкції.  
Комплектація: Світильник, інструкція. 
Всі технічні данні вказані на етикетці виробу і на етикетках з інформацією про потужність. 

Інформація про охорону навколишнього середовища. 
 Використані освітлювані прилади є вторинною сировиною, і не дозволяється викидати їх у контейнери з господарськими відходами,  
тому як вони можуть містити в собі речовини небезпечні для здоров’я та життя людини, а також несприятливі для 
навколишнього середовища. Згідно з директивою WEEE 2002/96/WЕ, споживач зобов’язаний віддати освітлювані прилади в пункт 
збору використаного обладнання, що позитивно вплине на навколишнє середовище. 
 
Виробник: Нінгбо Чина Басе Ландхау Форін Траде Ко., Лтд., КНР. 
 Імпортер: ТОВ «Люстерліхт РЦ» Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Чайки, буд. 16. 
 

4. Технічні дані: 
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TRL004 

 

6 
через 

трансформатор 
(драйвер) 24В. 

IP20 
 

270 

120° 80 4000 40000 SMD2835 

200/22/25 

12 540 400/22/25 

15 675 600/22/25 

TRL005 
 

6 
через 

трансформатор 
(драйвер) 24В. 

IP20 

480 

24° 80 4000 40000 SMD3030 

108/22/25 

12 960 216/22/25 

18 1440 324/22/25 


