
2. Direct wiring for a luminaire with conventional control gear (CCG) with a starter
Installation should be carried out by a qualified electrician only!

1.	Disconnect	the	power	supply.
2.	Remove	the	fluorescent	tube.
3.	Follow	the	instructions	on	the	

scheme.
4.	Ensure	that	the	luminaire	after	

installation	meets	the	applicable	
safety	and	operation	standards.

5.	After	installation	re-work,	do	not	use	
fluorescent	tubes	in	the	luminaire.

3. Direct wiring for a luminaire with electronic control gear (ECG) (electronic ballast)
Installation should be carried out by a qualified electrician only!

1.	Disconnect	the	power	supply.
2.	Remove	the	fluorescent	tube.
3.	Follow	the	instructions	on	the	

scheme.
3.1.	 Open	circuit	of	the	electronic	

control	gear.
3.2.	 Connect	one	of	the	network	

wires	to	one	of	the	tube	holder	/for	
example	the	left	one/.

3.3.	 Connect	the	other	network	wire	
to	the	remaining	tube	holder	/	in	this	
case	the	right	one/.

3.4.	 Short	circuit	the	two	free	poles	of	
the	lamp	holder.

4.	Ensure	that	the	luminaire	after	
installation	meets	the	applicable	
safety	and	operation	standards.

4. Direct wiring for a luminaire with conventional control gear (CCG) with a starter or a luminaire with electronic 
control gear (ECG) in case the luminaire contains more than one T8 tube.

4. Important information!

4.1.	 OCTALED	Т8	tubes	could	be	wired	more	than	one	
in	parallel	in	a	luminaire	if	the	single	tubes	are	installed	
according	to	the	instructions	of	p.2.1.	or	p.2.2.	of	this	
Installation	manual.

4.2.	 Install	OCTALED	Т8	tubes	with	selected	type	of	
installation	suitable	for	your	luminaire	and	according	
to	the	instructions	of	p.2.1.	or	p.2.2.	of	this	Installation	
manual.

4.3.	 Make	sure	that	after	installing	OCTALED	T8	tubes,	
they	are	wired	in	parallel	in	the	luminaire	according	the	
following	diagram:

5.	After	installation	re-work,	do	not	use	fluorescent	tubes	in	the	luminaire.

EL
The	lamp	has	a	protection	
class	IP	20	and	is	designed	for	
use	in	standard	environment	
or	in	luminaire	that	provides	
required	protection	from	
moisture.

The	lamp	is	not	dimmable.

The	lamp	is	not	suitable	
for	use	in	a	luminaire	for	
emergency	lighting	that	works	
with	fluorescent	lamps.

Additional	information	and	instructions	for	OCTALED	series	T8	LED	tubes	can	be	found	
in	the	technical	specifications	on	company	web	site	and	product	packaging.
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COMPANY INFORMATION
Octal	Light	Bulgaria	is	the	first	Light	Emitting	Diodes	manufacturer	with	production	center	entirely	
based	in	the	European	Union.	The	company	is	vertically	integrated	producer	of	LED	packages,	LED	
modules,	LED	lamps	and	LED	luminaires	and	offers	complete	engineering	solutions	for	lighting	
projects.	 www.octa-light.com

Преди	инсталиране	и	замяна	на	луминесцентни	тръби	със	светодиодни	е	необходимо	да	се	запознаете	с	
настоящата	Инструкция	за	монтаж!
•	 Проверете	кой	вид	монтаж	е	подходящ	за	вашия	осветител.
•	 Запознайте	се	с	предимствата	и	недостатъците	на	видовете	монтажи.
•	 При	необходимост	се	консултирайте	с	квалифициран	електротехник.

ВИДОВЕ МОНТАЖ

ИНСТРУКЦИЯ	ЗА	МОНТАЖ

T8	Светодиодни	тръби
OCTALED	Retail	products

OCTALED	T8

Осветител	с	пусково-
регулираща	апаратура	

(ПРА)	със	стартер

Осветител	с	електронна	
пусково-регулираща	

апаратура	(ЕПРА)

2.	Директно	свързване	при	осветител	с	ПРА	със	стартер

1.	Подмяна

3.	Директно	свързване	при	осветител	с	ЕПРА

1. Подмяна при осветител с пусково-регулираща апаратура (ПРА) със стартер

•	 При	този	тип	монтаж	е	задължително	да	замените	
конвенционалния	стартер	за	луминесцентни	тръби	
със	стартер	за	светодиодни	тръби,	като	имате	
предвид	и	мощността	на	тръбата.

•	 Наличното	оборудване	на	осветителя	ще	понижи	
ефективността	на	светодиодната	тръба	и	ще	
намали	нейния	фактор	на	мощността.

•	 При	този	монтаж	не	се	налага	промяна	на	
електрическата	инсталация	на	осветителя.

•	 При	необходимост	се	консултирайте	с	
квалифициран	електротехник.

1.	Изключете	захранването.
2	-	3.	Извадете	луминесцентната	тръба.
4.	Извадете	стартера	на	луминесцентната	тръба.
5.	Поставете	стартера	за	светодиодната	тръба	в	

гнездото	на	стартера.
6.	Поставете	светодиодната	тръба	в	държачите	на	

осветителя.
7.	Завъртете	тръбата	на	90	градуса	и	се	уверете,	че	е	

здраво	захваната.
8.	Включете	захранването.

Директно свързване при осветител с пусково-регулираща апаратура (ПРА) 
със стартер или осветител с електронна пусково-регулираща апаратура (ЕПРА) (Електронен баласт) 

•	 Прилага	се	за	при	осветители	с	ЕПРА	(Електронен	
баласт).

•	 Подходящ	е	за	осветители	с	ПРА	със	стартер,	
когато	се	цели	запазване	на	ефективността	на	
светодиодната	тръба	и	стойността	на	фактора	на	
мощността.

•	 Препоръчва	се	при	вграждане	в	нови	осветители.
•	 При	този	монтаж	се	налага	преработване	на	

електрическата	инсталация	на	осветителя!

•	 Монтажът трябва да се извършва единствено от 
квалифициран електротехник!

•	 Отговорността	за	техническата	безопасност	на	
осветителя	след	монтажа	се	носи	от	изпълнителя	
на	монтажа!

•	 При	промяна	на	електрическата	инсталация	на	
осветителя,	същия	се	налага	отново	да	бъде	
сертифициран!
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2. Директно свързване при осветител с пусково-регулираща апаратура (ПРА) със стартер
Монтажът трябва да се извършва единствено от квалифициран електротехник!

1.	Изключете	захранването.
2.	Извадете	луминесцентната	тръба.
3.	Следвайте	инструкциите	на	

схемата.
4.	Уверете	се,	че	осветителя	

след	монтажа	отговаря	на	
приложимите	стандарти	за	
безопасност	и	експлоатация.

5.	След	монтажа	не	използвайте	
луминесцентни	тръби	в	
осветителя.

3. Директно свързване при осветител с електронна пусково-регулираща апаратура (ЕПРА)  
(Електронен баласт)

Монтажът трябва да се извършва единствено от квалифициран електротехник!

1.	Изключете	захранването.
2.	Извадете	луминесцентната	

тръба.
3.	Следвайте	инструкциите	на	

схемата.
3.1.	 Отворете	веригата	на	

електронния	баласт.
3.2.	 Свържете	единия	мрежови	

проводник	с	единия	полюс	на	
ламповия	холдер	/ляв/.

3.3.	 Свържете	другия	мрежови	
проводник	с	другия	полюс	на	
ламповия	холдер	/десен/.

3.4.	 Свържете	на	късо	двата	/ляв	
и	десен/	свободни	полюса	на	
ламповия	холдер.

4. Директно свързване при осветител с пусково-регулираща апаратура (ПРА) със стартер или осветител с 
електронна пусково-регулираща апаратура (ЕПРА) (Електронен баласт), когато в осветителя е монтирана 

повече от една тръба.

4. Допълнителна информация

4.1.	 Светодиодните	тръби	OCTALED	Т8,	инсталирани	
съгласно	указанията	на	т.2.1	или	т.2.2	от	
настоящата	Инструкция,	позволяват	свързването	
на	повече	от	една	на	брой	лампи	в	паралел.

4.2.	 Монтирайте	светодиодните	тръби	OCTALED	
Т8	в	зависимост	от	избрания	от	вас	вид	монтажи	
и	съгласно	указанията	на	т.2.1	или	т.2.2	от	
настоящата	Инструкция.

4.3.	 Уверете	се	след	монтажа,	че	светодиодните	
тръби	OCTALED	Т8	са	паралелно	свързани	в	
осветителното	тяло	съгласно	приложената	схема:

4.	Уверете	се,	че	осветителя	след	монтажа	отговаря	на	приложимите	стандарти	за	безопасност	и	експлоатация.
5.	След	монтажа	не	използвайте	луминесцентни	тръби	в	осветителя.

EL
Лампата	има	клас	на	защита	
IP	20	и	е	предназначена	за	
използване	в	стандартна	
среда	или	в	осветително	
тяло,	която	осигурява	
необходимата	защита	от	
влага.

Лампата	не	се	димира.

Лампата	не	е	подходяща	за	
използване	в	осветител	за	
аварийно	и	евакуационно	
осветление,	който	работи	с	
луминесцентни	лампи.

Допълнителна	информация	и	указания	за	серията	светодиодни	тръби	OCTALED	
Т8	можете	да	намерите	в	техническата	спецификация	и	опаковката	на	продукта.

Инструкция за монтаж Промените в инсталацията да се извършват 
единствено от квалифициран електротехник!

1. Схема със стартер 2. Схема с ЕПРА (баласт)
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Инструкция за монтаж Промените в инсталацията да се извършват 
единствено от квалифициран електротехник!

1. Схема със стартер 2. Схема с ЕПРА (баласт)
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА

Окта	Лайт	България	е	първият	производител	на	светодиоди	с	производствен	център,	
изцяло	базиран	в	ЕС.	Компанията	е	вертикално	интегриран	производител	на	светодиоди,	
светодиодни	модули,	светодиодни	лампи	и	светодиодни	тела,	както	и	предлага	цялостен	
инженеринг	в	областта	на	светодиодното	осветление. www.octa-light.com

Please	read	carefully	enclosed	installation	instructions	before	installation	and	replacement	of	fluorescent	tubes	with	LED	
tubes!	
•	 Check	which	type	of	installation	is	suitable	for	your	luminaire.
•	 Study	the	advantages	and	disadvantages	of	every	type	of	installation.
•	 If	necessary,	please	consult	a	qualified	electrician.

INSTALLATION	INSTRUCTIONS

T8	LED	Tubes
OCTALED	Retail	products

OCTALED	T8

Luminaire	with	conventional	
control	gear	(CCG)	with	a	

starter

Luminaire	with	electronic	
control	gear	(ECG)

2.	Direct	wiring	in	luminaire	with	CCG	with	a	starter

1.	Replacement	(Retrofitting)

3.	Direct	wiring	in	luminaire	with	ECG

1. Replacement in a luminaire with conventional control gear (CCG) with a starter

•	 In	this	type	of	installation	it	is	required	to	replace	the	
conventional	starter	for	fluorescent	tubes	with	a	LED	
tubes	starter,	taking	into	consideration	also	to	the	
power	of	the	LED	tube.

•	 In	this	case	the	available	equipment	in	the	luminaire	will	
reduce	the	efficiency	of	the	LED	tube.

•	 This	type	of	installation	does	not	change	the	wiring	in	
the	luminaire.

•	 If	necessary,	please	consult	a	qualified	electrician.

1.	Turn	off	the	power	supply.
2	-	3.	Remove	the	fluorescent	tube.
4.	Remove	the	starter	for	the	fluorescent	tube.
5.	Place	the	LED	tube	starter	in	the	socket.
6.	Place	the	LED	tube	in	the	luminaire	holders.
7.	Rotate	the	tube	at	90	degrees	and	make	sure	it	is	firmly	

attached.
8.	Turn	on	the	power	supply.

Direct wiring for a luminaire with conventional control gear (CCG) with a starter  
or a luminaire with electronic control gear (ECG) 

•	 Applicable	in	case	the	luminaire	is	equipped	with	ECG	
(electronic	ballast).

•	 Can	be	applied	also	for	luminaires	with	CCG	with	a	
starter	to	maintain	the	LED	tube	efficiency.	

•	 Recommended	for	installation	in	new	luminaires.
•	 This	type	of	installation	requires	rewiring	of	the	

luminaire!

•	 Installation should be carried out by a qualified 
electrician only!

•	 Responsibility	for	the	technical	safety	of	the	luminaire	
after	installation	is	bared	by	the	person	who	carried	out	
the	installation!

•	 When	the	wiring	of	the	luminaire	is	changed	it	will	
require	new	certification!	
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