
  

 

 

 

 

 

 

Lysekroner fra Volt og Watt 

Lysekronen bruger 24 volt. Der følger en transformator med. 

Transformatoren skal hænge i loftet over lysekronen. Den lange hvide ledning skal tilsluttes strømudtaget i 

loftet. Lysekronen skal tilsluttes transformatoren. 

Du skal være opmærksom på, at transformatoren er tung og skal have en god solid krog. 

Lysekroner med 25 til 40 pærer vejer ca. 3 kg.  

Lysekroner store lysekroner med 60 til 80 pærer vejer ca.4 kg. 

Pærerne lyser med 5 watt, Det vil sige, at en lysekrone med 40 pærer lyser med 200 watt. Det er nogle 

gange dejligt med en masse lys, men det er for kraftigt til et hyggeligt spiselys. Jeg vil anbefale, at du 

anskaffer sig en lyddæmper. På den måde kan du altid selv tilpasse lyset til stemningen. 

 

Jeg vil anbefale nedenstående tre lysdæmpere. 

Lysekroner med 25 til 40 pære: LK FUGA Lys dæmper LED-S 120VA Varenummer: 1067004831 

Lysekroner med 60 til 80 pærer: Legrand: Arteor Forkant lys dæmper, 40-400 W, 

Varenummer: 572213 eller LK: OPUS66 lys dæmper Mek_D450LR   Varenummer.:1067004307 

 

Jeg hverken sælger eller producer lysdæmpere. Opstår der fejl, må du henvende dig, der hvor du har købt 

den. Pærerne holder 5 til 7 år, og du kan altid bestille nye.  

 

Du er velkommen til at ringe hvis der er problemer. 

  

Med Venlig Hilsen  

Malene Allpass 

 

 

Volt og Watt, Bjergsted Byvej 12,4450 Jyderup, Danmark 

Hjemme side: voltogwatt.dk, Mail: info@voltogwatt.dk, tlf.: 30 42 90 16 



 

Begynd med at opsætte en krog i loftet. 
  

Sluk for strømmen!  

  
Skru ledningsstrammeren og røret løs.  
Skru møtrikken helt ned i bunden af nippelrøret 
Put ståltråden og ledningen igennem  
ledningsstrammeren, røret, og nippelrøret. 
  
Lysekronen skal hænge i ståltråden. 
Sno ståltråden fast om krogen 
i den højde, som lysekronen skal hænge i. 
Hæng derefter transformatoren op, 
så det hele hænger, som vist på tegningen.  
  
Ledningen fra lysekronen  
skal kortes af, så den passer i længden. 
Tilslut lysekronen til den sorte ledning. 
Tjek at den lange hvide ledning til strømmen,  
230 volt, sidder i den gule ledning på 
transformatoren.  
Den skal tilsluttes strømudtaget i loftet. 
Skru transformatoren op med møtrikken,  
derefter røret og til sidst ledningsstrammeren.  
Skru skruen fast i ledningsstammeren.  
 
 
Sørg for, at de tynde ledninger hænger i en blød  
bue. Krokodillenæbbene skal være lodrette  
og må ikke røre stativet. 
Hvis krokodillenæbbene rører stativet  
går der overgang i lysekronen,  
og sikringen springer. 
  
Sikringsholderen sidder ved kanten af 
transformatoren. Du har fået ekstra sikringer med,  
og du kan selv skifte dem. Vær opmærksom på, 
at til sikringen skal åbnes med en skruetrækker. 
Tryk ind med en skruetrækker og drej forsigtigt  
mod uret, så kommer låget ud af selv. 
  
  

Tænd for strømmen. 
  
Tillykke!  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


