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INSTALLATIE INSTRUCTIES 

Belangrijke maatregelen
Bij het gebruik van elektrisch materiaal dienen de basis 
veiligheidsmaatregelen altijd gehanteerd te worden. 

LEES EN VOLG DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

100-240V/277V AC, 50/60Hz, Geschikt voor natte omgevingen (IP66), Class ll 

1. Om de mogelijkheid van een elektrische schok te voorkomen
schakelt u de stroomtoevoer uit bij installatie. Installatie en bediening
moet steeds gebeuren door een bekwaam persoon.

2. Verander niets in de structuur van de componenten om zo de
veiligheid te verzekeren.

OM TE INSTALLEREN:

Vermogen 

40W 

80W  

120W 

160W /200W 

Modules 

1 

2 

3 

4 

GESCHIKTE PLAFONDDIKTE
10- 25 mm

Gewicht 

2.4 kg  

3.6 kg  

4.4 kg  

5.4 kg  

Grootte Opening: 202 x285 mm Grootte Opening: 275 x28S mm Grootte Opening: 348 x285 mm Grootte Opening: 421 x285 mm 
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Afmetingen

231 x316 x120 mm

304 x316 x120 mm

377 x316 x120 mm

450 x316 x120 mm

STANDAARD INSTALLATIE

STAP 1: 
Snij een opening in het PLAFOND. (Zie Figuur 1 
voor grootte opening) 

STAP 2:
Verwijder TWEE(2) van de bevestigingsbeugels 
langs 1 zijde, breng de zijde met de 
bevestigingsbeugels in het plafond. Zie Figuur 
3-1. 

Breng de volledige frame van het armatuur in 
het plafond, plaats de bevestigingsbeugels op 
de armatuur. Deze moeten vastgedraaid 
worden met een moersleutel van 6 mm. Zie 
Figuur 3-2. 

Bevestig de andere bevestigingsbeugels 
terug op de frame van het armatuur. LET 
OP! Zorg ervoor dat de bevestigingsbeugels 
in een andere richting staan. Zie Figuur 3-3. 

STAP 3:
Verbind de stroomkabel met de voeding. Zie 
Figuur 4.
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STAP 4: 
Breng het hoofddeel van de armatuur door 
het rame na het voltooien van stap 3. Zie 
Figuur 5.

STAP 5:
Plaats het hoofddeel horizontaal in het 
frame van de armatuur. Zorg ervoor dat 
het hoofddeel goed vastklikt in het slot 
van het frame. Zie Figuur 6.0 

BELANGRIJK
Controleer of de ingangsspanning - 100-240V/277V AC, 50/60Hz bedraagt. 

ELECTRISCHE CONNECTIES - 100-240V/277V AC, 50/60Hz 
AANSLUITING: 

STAP 1: 

Maak de volgende elektrische verbindingen:

a.

b.

c.

Verbind de AARDINGSGELEIDER met de GEEL-GROENE geleider in 
de aansluitdoos.
Verbind de FASEGELEIDER met de BRUINE geleider in de 
aansluitdoos.
Verbind de NULGELEIDER met de BLAUWE geleider in de 
aansluitdoos.

STAP 2: 

Controleer of alle connecties correct zijn. 

De invoerkabel moet minstens H05RN-F 3x1mm² (STJW 18AWG) 
of een kabel die geschikt is voor outdoor met een rubberen 
omhulsel (niet inbegrepen). De kabel moet een minimum 
doorsnede hebben van 1.0 mm² (18AWG).

Bedrading AANSLUITBLOK (niet-inbegrepen), 
Gebruik een waterdichte connector voor 
natte omgevingen. 
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*Als het armatuur een ingebouwde 3 in 1 dimfunctie heeft, verbind dan de 
POSITIEVE INPUT(+) geleider met DIM+ (BLAUWE DRAAD), INPUT 
NEGATIVE(-) geleider met het DIM-(WITTE DRAAD) van de leddriver.

*De aansluitdoos zou dezelfde elektrische beschermingsgraad en IP 
waarde moeten hebben als de armatuur.
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