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LED strips op rol
LED strip 120 LEDS/M warm wit

LED strip 240 LEDS/M warm wit

- LED strip op rol van 5M
- Vermogen 9.6W per lopende meter
- Warm wit (2700-3000K)
- Steeds te monteren op ALU ondergrond voor voldoende
koeling van de onderliggende componenten
- Bijpassende transfo 24V apart te bestellen
- Voorzien van 2 x 3M kabel
- Inkorten mogelijk elke 50mm

- LED strip op rol van 5M
- Vermogen 19.2W per lopende meter
- Warm wit (2700-3000K)
- Steeds te monteren op ALU ondergrond voor voldoende
koeling van de onderliggende componenten
- Bijpassende transfo 24V apart te bestellen
- Voorzien van 2 x 3M kabel
- Inkorten mogelijk elke 25mm

Bestelcode

Bestelcode

1003 120L/24V W

1003 240L/24V W

Volg deze kleur voor bediening- en schakelmogelijkheden
pagina's 10 - 15

Volg deze kleur voor bediening- en schakelmogelijkheden
pagina's 10 - 15

LED strip 120 LEDS/M koud wit

LED strip 240 LEDS/M koud wit

- LED strip op rol van 5M
- Vermogen 9.6W per lopende meter
- Koud wit (6000-6500K)
- Steeds te monteren op ALU ondergrond voor voldoende
koeling van de onderliggende componenten
- Bijpassende transfo 24V apart te bestellen
- Voorzien van 2 x 3M kabel
- Inkorten mogelijk elke 50mm

- LED strip op rol van 5M
- Vermogen 19.2W per lopende meter
- Koud wit (6000-6500K)
- Steeds te monteren op ALU ondergrond voor voldoende
koeling van de onderliggende componenten
- Bijpassende transfo 24V apart te bestellen
- Voorzien van 2 x 3M kabel
- Inkorten mogelijk elke 25mm

Bestelcode

Bestelcode

1003 120L/24V K

1003 240L/24V K

Volg deze kleur voor bediening- en schakelmogelijkheden
pagina's 10 - 15

Volg deze kleur voor bediening- en schakelmogelijkheden
pagina's 10 - 15

WIJ MAKEN OOK UW VERLICHTING OP MAAT!
VRAAG INFO!

Vraag onze super korting voor grote afnames!
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Speciale LED strips op rol
LED strip 240 LEDS/M 4000K
- LED strip op rol van 5M
- Vermogen 19.2W per lopende meter
- 4000K (neutraal wit)
- Steeds te monteren op ALU ondergrond voor voldoende koeling
van de onderliggende componenten
- Bijpassende transfo 24V en afstandsbediening om kleurvariatie
te sturen apart te bestellen
- Voorzien van 2 x 3M kabel
- Inkorten mogelijk elke 25mm
Bestelcode

1003 240L SPIE
Volg deze kleur voor bediening- en schakelmogelijkheden pagina's 10 - 15

LED strip 120 LEDS/M VARIABEL van koud wit naar warm wit (CCT)
- LED strip op rol van 5M
- Vermogen 24W per lopende meter
- VARIABEL (2700-6500K)
- Steeds te monteren op ALU ondergrond voor voldoende koeling
van de onderliggende componenten
- Bijpassende transfo 24V en afstandsbediening om kleurvariatie
te sturen apart te bestellen
- Voorzien van 2 x 3M kabel
- Inkorten mogelijk elke 100mm
Bestelcode

1003 120L/24V Z
Volg deze kleur voor bediening- en schakelmogelijkheden pagina's 10 - 15

LED strip 60 LEDS/M RGB (kleurenvariabel)
- LED strip op rol van 5M
- Vermogen 14.4W per lopende meter
- Kleurenvariabel (maar zonder wit!)
- Steeds te monteren op ALU ondergrond voor voldoende koeling
van de onderliggende componenten
- Bijpassende transfo 24V en afstandsbediening om kleurvariatie
te sturen apart te bestellen
- Voorzien van 2 x 3M kabel
- Inkorten mogelijk elke 100mm
Bestelcode

1003 60L/RGB
Volg deze kleur voor bediening- en schakelmogelijkheden pagina's 10 - 15

LED strip 60 LEDS/M RGB (kleurenvariabel + WIT)
- LED strip op rol van 5M
- Vermogen 14.4W per lopende meter
- Kleurenvariabel + WIT (K4000)
- Steeds te monteren op ALU ondergrond voor voldoende koeling
van de onderliggende componenten
- Bijpassende transfo 24V en afstandsbediening om kleurvariatie
te sturen apart te bestellen
- Voorzien van 2 x 3M kabel
- Inkorten mogelijk elke 100mm
Bestelcode

1003 60L/RGB+W
Volg deze kleur voor bediening- en schakelmogelijkheden pagina's 10 - 15
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Mini NEON LED – FLEXIBEL
LED strips 'with a twist'
De nieuwe revolutie in LED strips met discrete afmetingen maar optimale lichtopbrengst.
Perfect om te verwerken in meubels, keukens, badkamers (IP67) en kantoren.
Geen ALU profielen nodig voor koeling. Bochtwerk perfect te realiseren door siliconen
behuizing. Beschikbaar in verschillende standaard kleuren en wit uitvoeringen.

		

- Te gebruiken ZONDER ALU PROFIEL
- Hoge lichtopbrengst 10W langs de zijkant, zonder punten
- Enkel groef te voorzien
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Verkrijgbaar in rollen van 5 meter
- Perfect te PLOOIEN IN BOCHTEN
- Beschikbaar in maatwerk
- Voorzien van 3M kabel aan beide uitgangen voor eigen maatwerk
- 24V, te combineren met onze standaard transfo’s en toebehoren
- Inkortbaar elke 50mm

Beschikbare kleuren: warm wit (2700K), neutraal wit (4000K), koud wit (6000K), blauw, groen en rood.
Bestelcode

Omschrijving

1003 MINI-2700K

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W 2700K WW 24V

1003 MINI-4100K

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W 4100K NEUT. 24V

1003 MINI-6000K

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W 6000K KW 24V

1003 MINI-BLAUW

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W BLAUW 24V

1003 MINI-GROEN

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W GROEN 24V

1003 MINI-ROOD

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W ROOD 24V

3

With a twist

LED profielen
Aluminium U-profiel
- Aluminium U profiel 7mm - Lengte 3000mm
- Plexi afdeklat voor perfecte LED diffusie apart te bestellen
- Te gebruiken als volle lengte of eventueel in combinatie met
bijpassende eindkappen.
Bestelcode

Omschrijving

1003 ECO-U

ALU U-profiel 7mm voor LED 3M per stuk

1003 ECO-ZW-U

ALU U-profiel 7mm voor LED ZWART 3M per stuk

1003 ECO-PL

Plexi opaal cover 3M per stuk

1003 U-KAP

Eindkap per stuk - 7mm - ALU kleur

ZWART

Aluminium W-profiel
- Aluminium W profiel 7mm - Lengte 3000mm
- Plexi afdeklat voor perfecte LED diffusie apart te bestellen
- Te gebruiken als volle lengte of eventueel in combinatie met
bijpassende eindkappen.
Bestelcode

Omschrijving

1003 ECO-W

ALU W-profiel 7mm voor LED 3M per stuk

1003 ECO-ZW-W ALU W-profiel 7mm voor LED ZWART 3M per stuk
1003 ECO-PL

Plexi opaal cover 3M per stuk

1003 W-KAP

Eindkap per stuk - 7mm - ALU kleur

ZWART

Aluminium hoek-profiel AXIS
- Aluminium hoek profiel 16 x 16mm - Lengte 3000mm
- Plexi afdeklat voor perfecte LED diffusie inbegrepen
- Te gebruiken als volle lengte of eventueel in combinatie met
bijpassende eindkappen.
- Perfect te gebruiken in de hoeken als verticaal verlichtingsprofiel of om zelf een bovenbouwlamp op maat te maken!
Bestelcode

Omschrijving

1003 U-45° ALU

ALU hoekprofiel

1003 U-45°KAP 7mm

Eindkap per stuk - 7mm

Vraag onze super korting voor grote afnames!
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LED profielen
Afdekprofiel plexi

HOOG profiel
- Verkrijgbaar op lengte 3000mm
- Geschikt voor LED strips tot breedte 13mm
- Plexi afdekprofiel en eventuele eindkappen in
het grijs apart te bestellen
- Materiaal: aluminium
- Uitvoering: geanodiseerd
- Lengte: 3000mm
- Breedte: 15mm
- Hoogte: 18mm

Bestelcode

1003 PRO-P0112

Afdekkappen per set van 2 in grijs

Bestelcode

Bestelcode

1003 PRO-AU0212

1003 PRO-AU02KA

45° profiel

Afdekprofiel plexi

- Verkrijgbaar op lengte 3000mm
- Geschikt voor LED strips tot breedte 13mm
- Plexi afdekprofiel en eventuele eindkappen in
het grijs apart te bestellen
- Materiaal: aluminium
- Uitvoering: geanodiseerd
- Lengte: 3000mm
- Breedte: 25mm
- Hoogte: 25mm

Bestelcode

1003 PRO-P0312

Afdekkappen per set van 2 in grijs

Bestelcode

Bestelcode

1003 PRO-AV0312

1003 PRO-AV03KA
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LED profielen
Afdekprofiel plexi

PLINT profiel
- Verkrijgbaar op lengte 3000mm
- Geschikt voor LED strips tot breedte 11.3mm
- Ideaal om verlichting te voorzien in de plinten,
kan tevens gebruikt worden om kabels weg te bergen
- Plexi afdekprofiel en eventuele eindkappen in
het grijs apart te bestellen
- Materiaal: aluminium
- Uitvoering: geanodiseerd
- Lengte: 3000mm
- Breedte: 15mm
- Hoogte: 58mm

Bestelcode

1003 PRO-P0110

Afdekkappen per set van 2 in grijs

Bestelcode

Bestelcode

1003 PRO-AM0210

1003 PRO-AM02KA

Afdekprofiel plexi

ALU TRAP profiel
- Verkrijgbaar op lengte 3000mm
- Geschikt voor LED strips tot breedte 11.3mm
- Ideaal om trappen te verlichten en tegelijkertijd
ALU bescherming voor de trede
- Plexi afdekprofiel en eventuele eindkappen in
het grijs apart te bestellen
- Materiaal: aluminium
- Uitvoering: geanodiseerd
- Lengte: 3000mm
- Breedte: 55mm
- Hoogte: 21mm

Bestelcode

1003 PRO-P0110

Afdekkappen per set van 2 in grijs

Bestelcode

Bestelcode

1003 PRO-AL0210

1003 PRO-AL02KA
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LED profielen
TEGEL profiel voor BINNENHOEK
- Verkrijgbaar op lengte 2500mm
- Geschikt voor LED strips tot breedte 13mm
- PLEXI afdekprofiel apart te bestellen
- Kan zowel gebruikt worden met tegels als met GIPS platen
die aansluiten tegen het profiel, max. dikte 13mm
Bestelcode

1003 PRO-EV0112

Afdekprofiel plexi

Technische afmetingen profiel
- Materiaal: aluminium
- Uitvoering: geanodiseerd
- Lengte: 2500mm
- Breedte: 49mm
- Hoogte: 49mm

Bestelcode

1003 PRO-P0112

TEGEL profiel voor BUITENHOEK
- Verkrijgbaar op lengte 2500mm
- Geschikt voor LED strips tot breedte 13mm
- PLEXI afdekprofiel apart te bestellen
- Kan zowel gebruikt worden met tegels als met GIPS platen
die aansluiten tegen het profiel, max. dikte 13mm
Bestelcode

1003 PRO-EV0212

Afdekprofiel plexi

Technische afmetingen profiel
- Materiaal: aluminium
- Uitvoering: geanodiseerd
- Lengte: 2500mm
- Breedte: 45mm
- Hoogte: 45mm

Bestelcode

1003 PRO-P0112

TEGEL profiel KOPS
- Verkrijgbaar op lengte 2500mm
- Geschikt voor LED strips tot breedte 13mm
- PLEXI afdekprofiel apart te bestellen
- Kan zowel gebruikt worden met tegels als met GIPS platen
die aansluiten tegen het profiel, max. dikte 13mm
Bestelcode

1003 PRO-EL0312

Afdekprofiel plexi

Technische afmetingen profiel
- Materiaal: aluminium
- Uitvoering: geanodiseerd
- Lengte: 2500mm
- Breedte: 40mm
- Hoogte: 14mm

Bestelcode

1003 PRO-P0112
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LED profielen
Profielen LED voor greeploze meubelen - MODEL L (ENKEL)
- Greep profiel in L-vorm, 60 x 30mm
- Verkrijgbaar in ALU, inox look, wit mat en zwart mat, waarin LED verlichting kan geïnstalleerd worden
(max. breedte 8mm = Du Pont 120 LEDS/M)
- Montageclips links en rechts apart te bestellen
L-profiel LED

Montageclips

Technische tekening profiel

(Afbeelding links)
Bestelcode

Omschrijving

0720 LED L-ALU

L-profiel LED ALU 3500mm 60x30mm

0720 LED L-INOX

L-profiel LED INOX LOOK 3500mm 60x30mm

0720 LED L-WIT

L-profiel LED WIT MAT 3500mm 60x30mm RAL9010

0720 LED L-ZWA

L-profiel LED ZWART MAT 3500mm 60x30mm RAL9005

0720 LED HKLL

Montageclips LINKS voor L-profiel met haak

0720 LED HKLR

Montageclips RECHTS voor L-profiel met haak

Profielen LED voor greeploze meubelen – MODEL C (DUBBEL)
- Greep profiel in C-vorm, 73 x 30mm
- Verkrijgbaar in ALU, inox look, wit mat en zwart mat, waarin LED verlichting kan geïnstalleerd worden
(max. breedte 8mm = Du Pont 120 LEDS/M)
- Montageclips apart te bestellen (universeel links of rechts)
C-profiel LED

Montageclips

Technische tekening profiel

Bestelcode

Omschrijving

0720 LED C-ALU

C-profiel LED ALU 3500mm 73x30mm

0720 LED C-INOX

C-profiel LED INOX LOOK 3500mm 73x30mm

0720 LED C-WIT

C-profiel LED WIT MAT 3500mm 73x30mm RAL9010

0720 LED C-ZWA

C-profiel LED ZWART MAT 3500mm 73x30mm RAL9005

0720 LED HKC

Montageclips LINKS/RECHTS voor C-profiel met haak
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Transfo's
Transfo 24V (WATERPROOF)
- Waterproof transfo, geschikt voor alle toepassingen met onze LED strips 24V.
- Kan zowel in vochtige als droge ruimtes gebruikt worden, voorzien van kablering.
- Waterbestendigheid IP67.
- Beperkte afmetingen ideaal voor inbouw in plafonds of meubels.
Om de levensduur van zowel LED strips als transfo te waarborgen, vragen wij u steeds 20% onder het totale vermogen van
de transfo te blijven. ( Bijvoorbeeld transfo 100W = max. 80W LED strips aansluiten! )

Bestelcode

Omschrijving

Afmeting

1003 20W MW

Voeding LED 20W/24V MEANWELL waterproof IP67

B X D X H = 32 x 115 x 26mm

1003 35W MW

Voeding LED 35W/24V MEANWELL waterproof IP67

B X D X H = 38 x 145 x 30mm

1003 60W MW

Voeding LED 60W/24V MEANWELL waterproof IP67

B X D X H = 42 x 160 x 32mm

1003 99W MW

Voeding LED 100W/24V MEANWELL waterproof IP67

B X D X H = 50 x 188 x 38mm

1003 150W MW

Voeding LED 150W/24V MEANWELL waterproof IP67

B X D X H = 66 x 240 x 52mm

Transfo 24V (NON-WATERPROOF)
- Non-waterproof transfo, geschikt voor alle toepassingen met onze LED strips 24V.
- Kan enkel in droge ruimtes gebruikt worden.
- Waterbestendigheid IP20.
- Zeer duurzame en economische oplossing.
Om de levensduur van zowel LED strips als transfo te waarborgen, vragen wij u steeds 20% onder het totale vermogen van
de transfo te blijven. ( Bijvoorbeeld transfo 150W = max. 120W LED strips aansluiten! )
Bestelcode

Omschrijving

Afmeting

1003 150W NEW

Voeding LED 150W/24V MEANWELL NON-WATERPROOF IP20

B X D X H = 100 x 200 x 40mm
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Dimmers, controllers en schakelaars
Artikelnummer: 1003 N-PK1
Muurknop ‘ROND’ 1-zone voor standaard LEDS (120 LEDS/M of 240 LEDS/M) 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). Eenvoudig te monteren op een plaats naar keuze, achteraf nog te verwijderen.
Functies 1003 N-PK1
- Duwen: aan of uit schakelen
gekoppelde verlichting
- Draaien: dimmen
- Ingedrukt houden: constant dimmen
- Batterij: CR2032 knoopcel (meegeleverd)

Artikelnummer: 1003 N-PK2
Muurknop ‘ROND’ 1-zone voor CCT LEDS (variabel koud wit naar warm 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). Eenvoudig te
monteren op een plaats naar keuze, achteraf nog te verwijderen.
Functies 1003 N-PK2
- Duwen: aan of uit schakelen gekoppelde verlichting
- Dubbel duwen: veranderen tussen
dimmen of kleur veranderen
- Draaien: dimmen of kleur veranderen
(afhankelijk van keuze door dubbel duwen)
- Batterij: CR2032 knoopcel (meegeleverd)

Artikelnummer: 1003 N-PK3
Muurknop ‘ROND’ 1-zone voor RGB en RGB+WIT 24V 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). Eenvoudig te monteren op een
plaats naar keuze, achteraf nog te verwijderen.
Functies 1003 N-PK3
- Duwen: aan of uit schakelen
gekoppelde verlichting
- Dubbel duwen: veranderen tussen
dimmen of kleur veranderen
- Draaien: dimmen of kleur veranderen
(afhankelijk van keuze door dubbel duwen)
- Batterij: CR2032 knoopcel (meegeleverd)

Artikelnummer: 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.
Afmetingen 1003 N-VP:
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Dimmers, controllers en schakelaars
Artikelnummer: 1003 N-PF1
Muurschakelaar ‘Touch Panel’ 1-zone voor standaard LEDS (120 LEDS/M of 240 LEDS/M) 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). Eenvoudig te monteren op een plaats naar keuze, achteraf nog te verwijderen.
Functies 1003 N-PF1
- Brightness: helderheid
- On/off: aan/uit
- Scene: geheugen
- Batterij: CR2032 knoopcel meegeleverd

Artikelnummer: 1003 N-PF1-2
Muurschakelaar ‘Touch Panel’ 2-zones voor standaard LEDS (120 LEDS/M of 240 LEDS/M) 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). Eenvoudig te monteren op een plaats naar keuze, achteraf nog te verwijderen.
Functies 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
- Batterij: CR2032 knoopcel meegeleverd

Artikelnummer: 1003 N-PF2
Muurschakelaar ‘Touch Panel’ 1-zone voor CCT (variabel koud wit => warm wit) 24V LED strips. Kan zowel gebruikt worden om te
schakelen (aan/uit) als om te dimmen en om kleur te veranderen van warm => koud wit. Draadloos gestuurd. Werkt tot op 30m. Te
gebruiken met één of meerdere ontvangers (1003 N-VP). Eenvoudig te monteren op een plaats naar keuze, achteraf nog te verwijderen.
Functies 1003 N-PF2
- Color temperature +/-: korte toets = per stap
kleuraanpassing van warm naar koud wit, ingedrukt
houden is continue kleuraanpassing
- On/off: aan/uit
- Brightness: helderheid = dimmen, korte toets
is dimmen in 10 niveaus, ingedrukt houden is constant
dimmen
- Batterij: CR2032 knoopcel meegeleverd

Artikelnummer: 1003 N-PF3

Muurschakelaar ‘Touch Panel’ 1-zone voor RGB en RGB+W 24V LED strips. Kan zowel gebruikt worden om te schakelen (aan/uit) als
om te dimmen en om kleur te veranderen voor RGB/RGB+W. Draadloos gestuurd. Werkt tot op 30m. Te gebruiken met één of meerdere ontvangers (1003 N-VP). Eenvoudig te monteren op een plaats naar keuze, achteraf nog te verwijderen.
Functies 1003 N-PF3
- C: RGB kleuraanpassing: kort toetsen is veranderen
per kleur, ingedrukt houden is doorlopend veranderen
van kleur
- 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

Artikelnummer: 1003 N-VP
Omschrijving zie pagina 10. Montage na transfo.
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Dimmers, controllers en schakelaars
Artikelnummer: 1003 N-RS6
Slanke 4-zone afstandsbediening voor standaard LEDS
(120 LEDS/M of 240 LEDS/M) 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). Voorzien van esthetische
wandhouder met magneethouder voor de afstandsbediening.
(meegeleverd)
Batterij: 2 x AAA - batterij

Artikelnummer: 1003 N-RT6
Ergonomische 4-zone afstandsbediening voor standaard
LEDS (120 LEDS/M of 240 LEDS/M) 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). Voorzien van handige
wandhouder (meegeleverd).
Batterij: 2 x AAA - batterij

Artikelnummer: 1003 N-RT7
Ergonomische 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). Voorzien van
handige wandhouder (meegeleverd).
Batterij: 2 x AAA - batterij

Artikelnummer: 1003 N-RT9
Ergonomische 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). Voorzien van
handige wandhouder (meegeleverd).
Batterij: 2 x AAA - batterij

Artikelnummer: 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.
Afmetingen 1003 N-VP:
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Dimmers, controllers en schakelaars
Dimmer en afstandsbediening voor standaard
LED strips 120 LEDS/M en 240 LEDS/M warm wit of koud wit
Artikelnummer: 1003 DIM
Afstandbediening met dimmer en schakelaar

Artikelnummer: 1003 CTR19-AF *
Afstandbediening/dimmer
Voor LED zones
Max. 4 zones

Artikelnummer: 1003 CTR19-ONT
Ontvangers voor LEDS in zones
1 per zone te bestellen
Meerdere ontvangers op 1 kanaal mogelijk

* Artikelnummer: 1003 RGB HOU
Houder wandmontage voor afstandsbediening

Afstandsbediening en ontvanger (tot max. 4 zones)
voor CCT strip (variabel van koud wit naar warm wit)
Artikelnummer: 1003 24V-K + WA *
Afstandsbediening/dimmer
Voor variabele LEDS in zones
Max. 4 zones

Artikelnummer: 1003 CTR19-ONT
Ontvangers voor LEDS in zones,
1 per zone te bestellen,
Meerdere ontvangers op 1 kanaal mogelijk

* Artikelnummer: 1003 RGB HOU
Houder wandmontage voor afstandsbediening
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Dimmers, controllers en schakelaars
Afstandsbediening en controller voor RGB alsook voor
eventuele uitbreiding naar afstandsbediening
tot 4 zones RGB
Artikelnummer: 1003 RGB CONT *
- Afstandsbediening/schakelaar
- Kleur/functiebespaling voor 1 zone RGB

Artikelnummer: 1003 CTR19-AFR *
- Afstandsbediening/schakelaar
- Kleur/functiebepaling voor RGB LEDS in zones, max. 4 zones

Artikelnummer: 1003 CTR19-ONTR
- Ontvanger voor RGB LEDS in zones, 1 per zone te bestellen
- Meerdere ontvangers op 1 kanaal mogelijk

* Artikelnummer: 1003 RGB HOU
- Houder wandmontage voor afstandsbediening

Schakelaars die passen op ALLE LED strips
Artikelnummer: 1003 SWITCH
- Draadloze schakelaar met kleef/schroef schakelaar
- Schakelt transfo
- Bedient alle aangesloten strips op transfo in 1 schakeling

Artikelnummer: 1002 DOOR
- Deurschakelaar
- Kan zowel voor als na transfo geplaatst worden
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Schakelen dmv contactschakelaar onderdelen:
- Contactschakelaar (Bestelcode: 1002 DOOR)
- Transfo (naargelang vermogen)
- LED-strip (naar keuze)

Schakelaars en sensors
MOBY CLOSE
- Bewegingsschakelaar lR MOBY CLOSE (DOOR)
- Schakelt de transfo
- Maximale belasting 250W
- Koelkastprincipe: deur/lade gesloten = verlichting uit
deur/lade open = verlichting aan
- Boormaat sensor 13mm
Bestelcode

Omschrijving

1003 MOBYCLOSE

Schakelaar IR MOBY CLOSE (door)

MOBY OPEN
- Bewegingsschakelaar lR MOBY OPEN
- Schakelt de transfo
- Maximale belasting 250W
- Schakelt uit en aan bij iedere geregistreerde beweging
- Beweging naar de sensor zonder aan te raken = verlichting aan
- Opnieuw beweging naar de sensor = verlichting uit!
- Boormaat sensor 13mm
Bestelcode

Omschrijving

1003 MOBYOPEN

Schakelaar IR MOBY OPEN

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

Omschrijving

1003 MICRO-1 ZW

MICRO deur sensor ZWART ENKEL

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

Omschrijving

1003 MICRO-2 ZW

MICRO deur sensor ZWART DUBBEL

BEWEGINGSMELDER
- Bewegingsmelder
- Schakelt transfo en bedient alle aangesloten LED strips
in 1 schakeling
Bestelcode

Omschrijving

1002 CAP581

Bewegingsmelder
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LED verlichting maatwerk

Nu ook maatwerk LED verlichting
Aangepaste verlichting in garderobekasten, dressings en interieurs zijn niet meer weg te denken.
Wij kunnen u een oplossing bieden waarbij wij, aan de hand van uw tekening of schets, alle profielen
meeleveren, de gepaste verlichting voorzien en ook de juiste transfo met correct vermogen bijleveren.
Ook de juiste bedrading nemen wij voor onze rekening. We leveren tevens de nodige aluminium profielen met
matte plexi cover mee. Zo krijgt u een afgewerkt geheel dat, indien u de juiste frezingen aanbrengt, maar in te
klikken is! Als u daarna de stekker nog in het stopcontact steekt, heeft u uw verlichting op maat reeds
geïnstalleerd.
Wij bieden tevens de mogelijkheid tot dimmen en schakelen volgens uw wensen, kunnen zowel koud wit licht,
warm wit licht als RGB (verschillende kleuren met bijgeleverde afstandsbediening) voorzien en hebben
verlichting tot 240 LEDS per meter (zeer functioneel licht!) Nieuw in ons programma de LED strips variabel
van koud wit naar warm wit en RGB met wit!!
Voor klanten die zelf met deze verlichting aan de slag willen, bieden wij zeer interessante prijsvoorwaarden voor
profielen, LED rollen en bijhorende transfo’s en accessoires.
Vraag naar onze mogelijkheden voor dit maatwerk of contacteer
uw vertegenwoordiger.
Bestelformulier voor LED verlichting op maat nodig?
Ga naar onze website www.du-pont.be en klik bovenaan
op ‘Bestelformulieren’
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LED it be easy
DU PONT BVBA - KLEINHEIDE 24G - 2242 PULDERBOS
TEL +32(0)3.464.00.91 - FAX +32(0)3.464.00.92
WWW.DU-PONT.BE - INFO@DU-PONT.BE
WWW.LED-EASY.BE
REALISATIE WWW.SOLIDDESIGNS.BE

