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Algemene productbeschrijving
Het verlichtingsprofiel met voorgemonteerde LED-spots zorgt voor de ideale verlichting in uw veranda of
overkapping. Dit profiel wordt subtiel onder de dragers gemonteerd. De duurzame LED-spots zijn dimbaar met
de bijgeleverde afstandsbediening, waardoor je de gewenste verlichtingssfeer kan creëren: van stemmig zacht
tot functioneel helder. Deze vooraf bekabelde verlichtingsprofielen (3 spots per profiel), met alle bijgeleverde
toebehoren zoals transfo en kabels, zijn zeer gemakkelijk en snel te plaatsen in Climax (Panorama) of Climalux.

Voordelen
-
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Ook licht in uw veranda/overkapping wanneer u het wenst
Dimbare LED spots: stemming zacht tot functioneel helder
Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening
Kant- en klaar verlichtingsprofiel met LED spots
Complete sets met ook transfo en kabels
Snelle en gemakkelijke montage; onder de dragers
Elegante look
Achteraf monteerbaar
Visueel weggeborgen dimmer en transformator in de
aluminium profielen
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Specifieke eigenschappen: verlichtingsprofiel
drager
schroef

28

43

verlichtingsprofiel

35
63

LED spot

-

Gelakt aluminium: kleuren: wit RAL 9010; antraciet grijs RAL 7016 ST of RAL naar wens
Afmetingen: hoogte 43 mm x breedte 63 mm, opbouwhoogte 28 mm
Montage met schroeven thv voorgeboorde gaten, op de dragers
Vooraf geboord; met vooraf gemonteerde LEDspots
(altijd 3 spots per profiel met vaste positionering – zie tabel)
- Vooraf bekabeld met respectievelijk 5m, 7m en 9m kabel bij de spots
- Afwerking uiteinden:
Climax (Panorama) ................................ Climalux
met esthetisch gebogen eindstuk........ met recht en strak afsluitplaatje

Plaats het verlichtingsprofiel op de gewenste dragers in de veranda om uw eigen verlichting te bepalen in de veranda of
de overkapping. Er moet niet op iedere drager een verlichtingsprofiel geplaatst worden. Voor een ideale verlichting en
lichtspreiding worden er per veranda of overkapping altijd minimum twee verlichtingsprofielen met totaal 6 spots voorzien.

Specifieke eigenschappen: LED spots en toebehoren
-

3 Watt, 700mA per spot
Rond, buitendiameter ø 35mm (gatmaat ø 30 mm)
Kleur armatuur: alu look, mat
Kleurtemperatuur: 2800 K
Dimbaar
Vast, niet richtbaar

-

Transformator 230/24V - 30 Watt: max. 10 spots aansluiten; afmetingen ± 251 x 30 x 16 mm
Transformator 230/24V - 60 Watt: max. 20 spots aansluiten; afmetingen ± 305 x 30 x 17mm
Dimmer met ontvanger: afmetingen ± 165 x 45 x20 mm
Afstandsbediening met houder: 5-kanaals, soft-touch zwart, gebruiksvriendelijk en
eenvoudig te bedienen; afmetingen: 140 x 40 x 17 m; inclusief batterij CR2025 3V

Indien men verschillende circuits verlichting wenst aan te sturen, moet er een dimmer zijn per circuit. De 5-kanaals
afstandsbediening kan tot maximaal 5 circuits bedienen.
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Positionering LEDspots
De positionering van de LEDspots afhankelijk van de range van de verandadieptes.

Verandadiepte D (mm):

Tussenafstanden AS (mm) spots:

2500 – 3100 ...................................... ......................................... 750
3101 – 4000 ...................................... ......................................... 1000
4001 – 5000 ...................................... ......................................... 1300
5001 – 6000 ...................................... ......................................... 1500

(Lengte verlichtingsprofiel L is niet gelijk aan
verandadiepte D.)
Met maximale hellingsgraad van veranda tot 20°.

Sets verlichtingsprofielen
Een verlichtingsset ClimaLED spots bestaat steeds uit:
• 2 of meerdere gelakte aluminium verlichtingsprofielen met 3 ingebouwde LEDspots
• transformator 230/24V: type en aantal ifv het aantal spots/verlichtingsprofielen (zie tabel)
• ontvanger en afstandsbediening: één per transformator
• bedrading tussen de spots en de transformator
• montagetoebehoren
Aantal verlichtingsprofielen
aantal:

2
6

3
9

4
12

5
15

6
18

7
21

8
24

Totaal # spots:
Transformator type:............ 30 Watt.......... 30 Watt....... 60 Watt........60 Watt........60 Watt.. ....30 Watt/60 Watt...... 60 Watt
Aantal:........................................................ 1............................ 1......................... 1.......................... 1..........................1............................. 1/1................................. 2
									
		

Merk op

Attesten en certificaten

• De ClimaLED spots kunnen bij de bestelling van de veranda of
overkapping mee aangekocht worden, alsook achteraf nog te
bestellen en te monteren. De verandadiepte is niet gelijk aan
de lengte van het verlichtingsprofiel. Bij bestelling na aankoop
van de veranda of overkapping moet de juiste maat
(= exacte verandadiepte) opgegeven worden, om de juiste
lengte verlichtingsprofielen te ontvangen.
• Losse onderdelen zijn als wisselstukken apart te verkrijgen:
zie tarief
• Zie ook montagehandleiding van Climax/Climalux

• CREE LED spots
• Dekra - geprüfte Sicherheit
• CE
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