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Manual de instruções

1 Indicações de segurança
A montagem e ligação de aparelhos eléctricos apenas devem ser realizadas por
eletricistas especializados.

Risco de ferimentos graves, incêndio ou danos materiais. Ler as instruções na totalidade e
respeitar as mesmas.
O produto inclui um íman, que pode interferir com as funções de implantes eletrónicos, por
exemplo, pacemakers e bombas de insulina. 
As pessoas com implantes eletrónicos não devem usar o produto junto ao corpo, por ex. no
bolso das calças ou da camisa. Cumprir uma distância mínima de 10 cm entre o produto e os
implantes eletrónicos.
Perigo de asfixia devido a ingestão de peças pequenas. Garantir que as crianças não tenham
acesso aos ímanes para a desmontagem de um acessório de iluminação.
Perigo devido a choque eléctrico. Desligar antes de realizar trabalhos no aparelho ou carga.
Aqui ter em consideração todos disjuntores que fornecem tensões perigosas ao aparelho ou à
carga.
O produto inclui um íman que pode danificar aparelhos eletrónicos como, por exemplo,
portáteis, aparelhos auditivos e suportes de dados como, por exemplo, cartões de crédito, além
disso relógios mecânicos e altifalantes.
Cumprir uma distância mínima de 10 cm entre o produto e os aparelhos referidos e suportes de
dados.
Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente final.

2 Estrutura do aparelho

Imagem 1

(1) Inserto embutido (material fornecido)
(2) Caixilho
(3) Cobertura (acessórios)
(4) Parafuso para fixação da cobertura
(5) Luz (exemplo)

A tomada de luz é a combinação da cobertura (3) e do inserto embutido (1).
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3 Utilização correta
– Balastro para comutação e regulação da luminosidade das luzes do sistema  Plug & Light
– Ligação a interruptores, encaixes de comutação com contacto de relé, encaixes de

comutação eletrónicos (princípio de secções de fase), regulador de luminosidade LED de
2 fios (princípio de secções de fase) e regulador de luminosidade LED de 3 fios (princípio
de secções de fase)

– Compatível com séries de design A e LS
– Montagem em tomadas do aparelho em conformidade com a norma DIN 49073

4 Características do produto
– Fixação magnética das luzes
– Proteção mecânica das luzes para montagem no teto ou como proteção contra

desmontagem
– Deteção automática das luzes encaixadas
– Ligação elétrica através de contactos deslizantes dourados
– Baixa tensão segura SELV CC

5 Limpeza
Não introduzir materiais condutores na tomada de luz, p. ex., esfregão de palha de aço.

Limpar a tomada de luz com um pano seco.

6 Informações para electricistas especializados

 PERIGO!
Perigo de morte devido a choque elétrico.
Ativar o aparelho. Cobrir as peças condutoras de tensão.

Ligar o aparelho
￭ Ligar o inserto embutido Plug & Light (1) para adaptadores de luz com regulação de

luminosidade conforme os esquemas de ligações:
– Regulador de luminosidade LED com ligação de 2 fios (6) (Imagem 2)
– Regulador de luminosidade LED com ligação de 3 fios (7) (Imagem 3)
￭ Ligar o incerto embutido Plug & Light (1) para adaptadores de luz sem regulação de

luminosidade conforme o seguinte esquema de ligações:
– Encaixe de comutação (8) (Imagem 4)
Ter em atenção a secção transversal do condutor fixável (Imagem 5) e a quantidade máxima
de tomadas de luz por circuito elétrico.
Quantidade máxima de tomadas de luz por circuito elétrico:

Proteção da cablagem Quantidade máx.
B 10 30
B 16 50
C 16 100

2 / 582401033 15.04.2019
J0082401033



Plug & Light 

Fonte de alimentação Plug & Light

Imagem 2: Para adaptadores de luz com regulação de luminosidade: esquema de ligações
para regulador de luminosidade LED de 2 fios (6)

Imagem 3: Para adaptadores de luz com regulação de luminosidade: esquema de ligações
para regulador de luminosidade LED de 3 fios (7)
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Imagem 4: Para adaptadores de luz sem regulação de luminosidade: esquema de ligações
para encaixe de comutação (8)

Imagem 5: Secção transversal do condutor fixável

Montar o aparelho
Recomendação: utilizar tomada de aparelho profunda.

￭ Ter em atenção a montagem correta e isenta de danos do anel de suporte.
￭ Montar o inserto embutido na tomada do aparelho de forma que os terminais de ligação

fiquem em baixo.
￭ Montar o caixilho e a cobertura e encaixar o acessório de iluminação .
￭ Ligar a tensão de rede.

7 Desmontagem
A desmontagem de uma luz é explicada com um exemplo.
É necessário desbloquear a proteção contra desmontagem com um íman (acessórios).
Desmontar a luz
￭ Rodar a luz 45 para libertar a marcação (9) (Imagem 6).
￭ Encaixar o íman (10) na cobertura à altura da marcação (9) até ouvir um clique.
￭ Remover a luz.

Remover o íman só quando a luz estiver desmontada.
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Imagem 6: Desmontar a luz

8 Dados técnicos
Tensão nominal AC 230 V~
Frequência de rede 50 / 60 Hz
Potência em standby (sem luz e regulador de luminosidade) 380 mW
Tensão de saída 12 V +/- 600 mV
Corrente de entrada típ. 75 mA
Potência de ligação máx. 8 W
Fator de potência típ. 0,6C
Rendimento aprox. 79%
Grau de protecção IP20
Classe de protecção II
Temperatura da caixa (tc) máx. 80 °C
Temperatura ambiente +5 ... +35 °C
Temperatura de armazenamento/transporte -25 ... +70 °C
Humidade rel. (armazenamento/transporte) máx. 93% (sem condensação)

 O símbolo assinala os aparelhos que apresentam isolamento duplo ou reforçado.

9 Garantia
A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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