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Vink uw keuze aan Vink uw keuze aan Vink uw keuze aan

U-PROFIEL (groef 7x17,5mm) 

+ afdekprofiel

W-PROFIEL (groef 17x5,5mm) 

+ afdekprofiel

HOEKPROFIEL 45° (16x16mm) 

+ afdekprofiel

Aantal Aantal Aantal

+ Eindkap U-PROFIEL + Eindkap W-PROFIEL + Eindkap 45° PROFIEL

Vink uw keuze aan Vink uw keuze aan Vink uw keuze aan

Geen profielen nodig Geen profielen nodig Geen profielen nodig

WARM WIT (2700-3000K) NEUTRAAL WIT (4000K) KOUD WIT (6000-6500K)
VARIABEL WIT (2700-6500K) 

KOUD - WARM
RGB RGB + WIT

Vink uw keuze aan Vink uw keuze aan Vink uw keuze aan Vink uw keuze aan Vink uw keuze aan

120 LED/m 120 LED/m 120 LED/m 60 LED/m 60 LED/m

240 LED/m 240 LED/m 240 LED/m

Uw gekozen LED strip

Uw gekozen profiel

Aansluiting per stuk

Alle toepassingen

L   = MM

XL = MM

Aantal

L   = MM

XL = MM

Aantal

L   = MM

XL = MM

Aantal

L   = MM

XL = MM

Aantal

LED-STRIP X
+

-

X X X
L XL

L  
XL 
X  

= LENGTE LED-STRIP (OVERMETEN)
= LENGTE AANSLUITSNOER
= AANSLUITING

DROOG

JA

TOEPASSING IN DROGE- 
OF VOCHTIGE RUIMTE

TRANSO VOORZIEN VAN STEKKER

Opmerkingen/schets

VOCHTIG

NEEN

Aantal

1002 CAP581 
- Bewegingsmelder
- Schakelt transfo
- Bedient alle aangesloten LED strips in 1 schakeling

1002 DOOR 
- Deurschakelaar, kan zowel voor als na 

transfo geplaatst worden

Aantal

MICRO 1 ZWART 
- Inboor deur sensor zwart
- Gemonteerd VOOR de transfo
- Max. vermogen 250W
- Boordiameter 8mm voor ENKELE toepassing
- Koelkast principe

MICRO 2 ZWART 
- Inboor deur sensor zwart
- Gemonteerd VOOR de transfo
- Max. vermogen 250W
- Boordiameter 8mm voor DUBBELE toepassing
- Koelkast principe

1003 MOBY CLOSE
- Bewegingsschakelaar, max. 250W 
gemonteerd VOOR de transfo

- Koelkastprincipe:
deur/lade gesloten = licht uit
deur/lade open = licht aan

1003 MOBY OPEN
- Bewegingsschakelaar, max. 250W 
gemonteerd VOOR de transfo

- Schakelt uit en aan bij iedere 
geregistreerde beweging

Aluminium       Zwart       Messing       Wit Aluminium       Zwart       Messing       Wit Aluminium       Zwart

Opaal       Zwart Opaal       Zwart Opaal

LED
VERLICHTING MAATWERK
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Standaard toepassingen

RGB + wit toepassingen

RGB toepassingen

Variabel (CCT) wit toepassingen
Aantal

1003 RGB+W CONT 
- Afstandbediening/schakelaar en 
  kleur/functiebepaling voor 1 zone RGB+WIT

1003 CTR22-AF
- Afstandbediening/schakelaar en 

kleur/functiebepaling voor RGB+WIT LEDS
in zones, max. 4 zones

1003 CTR22-ONT 
- Ontvanger voor RGB+WIT LEDS in zones
- 1 per zone te bestellen
- Meerdere zones op 1 kanaal mogelijk!

1003 N-RT9 *
- 4-zone afstandsbediening voor 

RGB LEDS (variabel in kleur) 24V
- Kan zowel gebruikt worden om te schakelen 

(aan/uit) als om te dimmen en om 
kleur aan te passen

- Draadloos gestuurd
- Werkt tot op 30m
- Te gebruiken met één of meerdere ontvangers (1003 N-VP)
* te combineren met 1003 N-VP

Aantal

1003 DIM 
- Afstandbediening met dimmer en schakelaar

1003 CTR19-AF 
- Afstandbediening/dimmer voor LEDS in zones
- Max. 4 zones

1003 CTR19-ONT 
- Ontvangers voor LEDS inzones, 1 per zone te 
  bestellen, meerdere zones op 1 kanaal mogelijk!

1003 N-PK1 *
- Duwen: aan of uit schakelen gekoppelde verlichting
- Draaien: dimmen
- Ingedrukt houden: constant dimmen
- Batterij: CR2032 knoopcel (meegeleverd)
* te combineren met 1003 N-VP

1003 N-PF1 *
- Brightness: helderheid
- On/off: aan/uit
- Scene: geheugen
- Batterij: CR2032 knoopcel meegeleverd
* te combineren met 1003 N-VP

1003 N-PF1-2 *
- Zone 1 ON: korte toets = schakel aan zone 1
- Ingedrukt houden = lichtsterkte verhogen zone 1
- Zone 1 OFF: korte toets = schakel uit zone 1
- Ingedrukt houden = lichtsterkte verlagen zone 1
- Geschikt tot 2 zones
- Batterij: CR2032 knoopcel meegeleverd
* te combineren met 1003 N-VP

1003 N-RT6 *
- 4-zone afstandsbediening 

voor standaard LEDS (120 of 240) 24V
- Kan zowel gebruikt worden om te schakelen

(aan/uit) als om te dimmen
- Draadloos gestuurd
* te combineren met 1003 N-VP

Aantal

1003 N-VP 
- Mini LED controller met 4 kanalen passend 

op alle N-schakelaars en afstandsbedieningen
- Draadloos gestuurd
- Kan gekoppeld worden tot 10 schakelaars 

of afstandsbedieningen 
- Output bij onze 24V LED strips bedraagt 288W (bij 12V 144W)
- Bereik 30M
- Montage na transfo

Aantal

1003 RGB CONT 
- Afstandbediening/schakelaar 
- Kleur/functiebepaling voor 1 zone RGB

1003 CTR19-AFR 
- Afstandbediening/schakelaar 
- Kleur/functiebepaling voor RGB LEDS in zones
- Max. 4 zones

1003 CTR19-ONTR 
- Ontvanger voor RGB LEDS in zones, 1 per zone 
te bestellen, meerdere zones op 1 kanaal mogelijk!

1003 N-PK3 *
- Duwen: aan of uit schakelen gekoppelde verlichting
- Dubbel duwen: veranderen tussen dimmen of kleur
- Draaien: dimmen of kleur veranderen
- Batterij: CR2032 knoopcel (meegeleverd)
* te combineren met 1003 N-VP

1003 N-PF3 *
- C: RGB kleuraanpassing
- On/off: aan/uit: korte toets = aan/uit, ingedrukt
houden is dimmen

- Mode: functie: korte toets is volgende functie,
ingedrukt houden is doorlopend gedurende

2 seconden volgende functie tonen
- Speed/saturation: snelheid: korte toets is
versnelling per versnelling, ingedrukt houden is
doorlopend gedurende 2 seconden de volgende
snelheid
- Batterij: CR2032 knoopcel meegeleverd
* te combineren met 1003 N-VP

1003 N-RT9 *
- 4-zone afstandsbediening voor 
RGB LEDS (variabel in kleur) 24V

- Kan zowel gebruikt worden om te schakelen 
(aan/uit) als om te dimmen en om 
kleur aan te passen

- Draadloos gestuurd
- Werkt tot op 30m
- Te gebruiken met één of meerdere ontvangers (1003 N-VP)
* te combineren met 1003 N-VP

Aantal

1003 24V-K+WA 
- Afstandbediening/dimmer voor 
  variabele LEDS in zones
- Max. 4 zones

1003 24V-K+WO 
- Ontvanger voor variabele LEDS in zones
- 1 per zone te bestellen
- Meerdere zones op 1 kanaal mogelijk

1003 N-PF2 *
- Color temperature +/-:
- On/off: aan/uit
- Brightness: helderheid = dimmen, korte toets
is dimmen in 10 niveaus, ingedrukt houden is
constant dimmen

- Batterij: CR2032 knoopcel meegeleverd
* te combineren met 1003 N-VP

1003 N-RT7 *
- 4-zone afstandsbediening voor CCT LEDS 
(variabel van warm wit naar koud wit) 24V

- Kan zowel gebruikt worden om te
schakelen (aan/uit) als om te dimmen

- Draadloos gestuurd
- Werkt tot op 30m
- Te gebruiken met één of meerdere ontvangers (1003 N-VP)
* te combineren met 1003 N-VP
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	1002 CAP581  Bewegingsmelder  Schakelt transfo  Bedient alle aangesloten LED strips in 1 schakeling: 
	1002 DOOR  Deurschakelaar kan zowel voor als na transfo geplaatst worden: 
	MICRO 1 ZWART  Inboor deur sensor zwart  Gemonteerd VOOR de transfo  Max vermogen 250W  Boordiameter 8mm voor ENKELE toepassing  Koelkast principe: 
	Opmerkingenschets: 
	MICRO 2 ZWART  Inboor deur sensor zwart  Gemonteerd VOOR de transfo  Max vermogen 250W  Boordiameter 8mm voor DUBBELE toepassing  Koelkast principe: 
	1003 MOBY CLOSE  Bewegingsschakelaar max 250W gemonteerd VOOR de transfo  Koelkastprincipe deurlade gesloten  licht uit deurlade open  licht aan: 
	1003 MOBY OPEN  Bewegingsschakelaar max 250W gemonteerd VOOR de transfo  Schakelt uit en aan bij iedere geregistreerde beweging: 
	1003 DIM  Afstandbediening met dimmer en schakelaar: 
	1003 RGB CONT  Afstandbedieningschakelaar  Kleurfunctiebepaling voor 1 zone RGB: 
	1003 CTR19AF  Afstandbedieningdimmer voor LEDS in zones  Max 4 zones 1003 CTR19ONT  Ontvangers voor LEDS inzones 1 per zone te bestellen meerdere zones op 1 kanaal mogelijk: 
	1003 CTR19AFR  Afstandbedieningschakelaar  Kleurfunctiebepaling voor RGB LEDS in zones  Max 4 zones 1003 CTR19ONTR  Ontvanger voor RGB LEDS in zones 1 per zone te bestellen meerdere zones op 1 kanaal mogelijk: 
	1003 NPK1   Duwen aan of uit schakelen gekoppelde verlichting  Draaien dimmen  Ingedrukt houden constant dimmen  Batterij CR2032 knoopcel meegeleverd  te combineren met 1003 NVP: 
	1003 NPK3   Duwen aan of uit schakelen gekoppelde verlichting  Dubbel duwen veranderen tussen dimmen of kleur  Draaien dimmen of kleur veranderen  Batterij CR2032 knoopcel meegeleverd  te combineren met 1003 NVP: 
	1003 NPF1   Brightness helderheid  Onoff aanuit  Scene geheugen  Batterij CR2032 knoopcel meegeleverd  te combineren met 1003 NVP: 
	1003 NPF12   Zone 1 ON korte toets  schakel aan zone 1  Ingedrukt houden  lichtsterkte verhogen zone 1  Zone 1 OFF korte toets  schakel uit zone 1  Ingedrukt houden  lichtsterkte verlagen zone 1  Geschikt tot 2 zones  Batterij CR2032 knoopcel meegeleverd  te combineren met 1003 NVP: 
	1003 NPF3   C RGB kleuraanpassing  Onoff aanuit korte toets  aanuit ingedrukt houden is dimmen  Mode functie korte toets is volgende functie ingedrukt houden is doorlopend gedurende 2 seconden volgende functie tonen  Speedsaturation snelheid korte toets is versnelling per versnelling ingedrukt houden is doorlopend gedurende 2 seconden de volgende snelheid  Batterij CR2032 knoopcel meegeleverd  te combineren met 1003 NVP: 
	1003 NRT6   4zone afstandsbediening voor standaard LEDS 120 of 240 24V  Kan zowel gebruikt worden om te schakelen aanuit als om te dimmen  Draadloos gestuurd  te combineren met 1003 NVP: 
	1003 NRT9   4zone afstandsbediening voor RGB LEDS variabel in kleur 24V  Kan zowel gebruikt worden om te schakelen aanuit als om te dimmen en om kleur aan te passen  Draadloos gestuurd  Werkt tot op 30m  Te gebruiken met één of meerdere ontvangers 1003 NVP  te combineren met 1003 NVP: 
	1003 RGBW CONT  Afstandbedieningschakelaar en kleurfunctiebepaling voor 1 zone RGBWIT: 
	1003 CTR22AF  Afstandbedieningschakelaar en kleurfunctiebepaling voor RGBWIT LEDS in zones max 4 zones 1003 CTR22ONT  Ontvanger voor RGBWIT LEDS in zones  1 per zone te bestellen  Meerdere zones op 1 kanaal mogelijk: 
	1003 24VKWA  Afstandbedieningdimmer voor variabele LEDS in zones  Max 4 zones 1003 24VKWO  Ontvanger voor variabele LEDS in zones  1 per zone te bestellen  Meerdere zones op 1 kanaal mogelijk: 
	1003 NRT9   4zone afstandsbediening voor RGB LEDS variabel in kleur 24V  Kan zowel gebruikt worden om te schakelen aanuit als om te dimmen en om kleur aan te passen  Draadloos gestuurd  Werkt tot op 30m  Te gebruiken met één of meerdere ontvangers 1003 NVP  te combineren met 1003 NVP_2: 
	1003 NPF2   Color temperature   Onoff aanuit  Brightness helderheid  dimmen korte toets is dimmen in 10 niveaus ingedrukt houden is constant dimmen  Batterij CR2032 knoopcel meegeleverd  te combineren met 1003 NVP: 
	1003 NVP  Mini LED controller met 4 kanalen passend op alle Nschakelaars en afstandsbedieningen  Draadloos gestuurd  Kan gekoppeld worden tot 10 schakelaars of afstandsbedieningen  Output bij onze 24V LED strips bedraagt 288W bij 12V 144W  Bereik 30M  Montage na transfo: 
	1003 NRT7   4zone afstandsbediening voor CCT LEDS variabel van warm wit naar koud wit 24V  Kan zowel gebruikt worden om te schakelen aanuit als om te dimmen  Draadloos gestuurd  Werkt tot op 30m  Te gebruiken met één of meerdere ontvangers 1003 NVP  te combineren met 1003 NVP: 
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